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 The objectives of this study were (1) to study the behavior of Knowledge 

Sharing with Computer Graphic Subject Mathayom Suksa 4/11 English-Art Program,  

(2) to study the result of creating The effect of Blended Learning Activity of 

Computer graphic subjct, and (3) to study the satisfaction of students who used 

Blended Learning activity in Computer graphic subject. The population in study was 

30 Mathayom Suksa students from 4/11 English –Art Program of Sarasas witaed 

Bangbon School in Computer Graphic Subject 2nd Semester Academic Year 2014 

 The instrument used were (1) interview guides, (2) lesson plan for Blended 

Learning activity in  Computer graphic Subject, (3) learning management system (LMS) 

for online social media network activity, (4) creating project in Computer Graphic 

Subject evaluation form,(5) satisfaction evaluation Form, and (6) questionnaire about 

Blended Learning of Computer graphic. 

 Research finding were as follows : 

 1. The Knowledge Sharing activity in Blended Learning of  Computer graphic 

was in a good level (μ = 4.48 and σ = 0.50) 

 2. The result of creating symbol (logo) was in a good level. The score was 

92.32 and the result of designing posters was in a good level.The score was 84.56 

 3. The satisfaction of students who learned from Blended Learning activity to 

improve the works in Computer Graphic Subject was in the best level (μ = 4.63 and  

σ = 0.45) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความกาวหนาของโลกทางดานเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะโทรคมนาคม ทําใหเกิดนวัตกรรม
เกี่ยวกับการศึกษาข้ึนจํานวนมาก และแพรหลายอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันคอมพิวเตอรไดกลายเปน
อุปกรณที่จําเปนตอการทํางานในทุกดาน ในดานการเรียนการสอน ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชอยาง
กวางขวาง ( กิดานันท  มลิทอง, 2536) การสรางความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการเรียนที่เปด
โอกาสใหเกิดการเรียนรูโดยไมจํากัดวาตองอยูแตเพียงหองเรียน (สถานท่ี) หรือเวลา (ผูเรียนผูสอนไม
จําเปนตองอยูพรอมกัน) สามารถเขาถึงผูเรียนกลุมใหญแตมีความเฉพาะเปนรายบุคคลไดดี สามารถ
ออกแบบใหนาสนใจ มีประสิทธิภาพดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยี ใหความยืดหยุนกับผู เรียน               
(ใจทิพย ณ สงขลา, 2548) การจัดการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรถือไดวาเปนการเรียนรูปแบบใหมที่
ใชเครือขายคอมพิวเตอรเปนชองทางในการถายทอดเน้ือหา เปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูลขาวสารและ
เปนเครื่องมือในการสรางองคความรู  (ประชิต   อินทกนก ,  2541)  สงเสริมการเ รียนรวมกัน                     
มีบทบาทในการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนใฝรูตลอดเวลา พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอีกทั้งยังพัฒนาความ
มีวินัยในตนเองและการรับรูความสามารถของตนเอง (Beisser, 2000; Sage, 2000)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เปนแผนท่ีมีจุดมุงหมาย
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง คนหาศักยภาพเด็กและพัฒนาใหสอดรับกับ
ความสามารถและความถนัดสูความเปนเลิศ เชื่อมโยงการเรียนรูในระบบ และนอกระบบการศึกษา ควบคู
กับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สรางและพัฒนากําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรม 
โดยพัฒนาดานกระบวนการเ รียนรู วิทยาศาสต รและเทคโนโลยีที่ เนนการปฏิบัติจริ ง ต้ั งแต 
ชั้นปฐมวัย ใหผูรูและผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสมัยใหม  และผูรูดานภูมิปญญา
ไทยมีสวนรวมถายทอดความรูและประสบการณ สรางองคความรูใหมและนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดย
ใหความสําคัญกับฐานทางดานเทคโนโลยีที่พ่ึงพาตนเอง นําภูมิปญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เผยแพรองคความรูอยางกวางขวาง( สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
2544 : 64) 
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อินเทอรเน็ต (Internet) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรของเครือขายคอมพิวเตอรตางๆ  
( a network of networks) ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตางๆที่กระจายอยูทั่วโลก อินเทอรเน็ตเปนแหลง
รวบรวมขอมูลขาวสารความรูขนาดใหญมาก ครอบคลุมแทบทุกบริบท อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ใชกระบวนการส่ือสารขอมูล ชนิดออนไลนระหวางเครื่องคอมพิวเตอรตางระบบและต าง
ชนิดกันรวมกับสายเคเบิล ผูใชจะสามารถติดตอกับเครือขายใดก็ได โดยอาศัยโปรแกรมและอุปกรณ
สื่อสารที่มีรูปแบบมาตรฐานท่ีเรียกวา “Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือ
เรียกยอๆวา “TCP/IP” บริการตางๆ ของอินเทอรเน็ตที่สําคัญๆ ซึ่งสรุปไดวา อินเทอรเน็ตไดรับการ
นํามาใชประโยชนทางการศึกษาหลายรูปแบบดังนี้ (บุญเรือง  เนียมหอม, 2540: 72-81) 

1. การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการติดตอสื่อสาร ครู อาจารย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สามารถใชอินเทอรเน็ตในการนัดหมาย อภิปราย และสงงานที่ไดรับมอบหมายบริการ “LISTERV” ทาง
อินเทอรเน็ตชวยใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลที่ทันสมัย และความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ โดย
สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัยหรือขอความชวยเหลือตางๆ จากสมาชิกภาพใน
กลุมได 

2. การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถใชบริการทาง
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลที่ตองการศึกษาวิจัยไดอยางกวางขวาง 

3. การประยุกตอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการใชอินเทอรเน็ตในโครงการรวมมือระหวางโรงเรียนเกิดข้ึน เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนตางๆ จํานวนมาก เชน การเก็บรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร 
การคนควาวิจัย การสอบถาม การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้ังระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ  การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายโตตอบระหวางนักเรียน เปนตน นอกจากนี้อาจารย
ยังใชอินเทอรเน็ตในการพกพานักเรียนชมสถานท่ีตางๆ ในการเรียนวิชาภูมศาสตรดวยการใชขอมูลบน
อินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดี 

4. การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ต เปนการใชการประชุมทางไกลในรูปแบบ “audio 

teleconference”  หรือ“video teleconference” หรือ “ computer – based teleconference” 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนใหแกผูที่อยูหางไกล โดยที่ผูสอนผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาพบกัน 

5. อินเทอรเน็ตเปนที่รวมแนวความคิดทางการศึกษา เครือขายเปนแหลงรวมแนวคิดที่นักการ
ศึกษา ครู อาจารย และบุคคลที่เกี่ยวของนําไปเสนอติดประกาศไวบนกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ผูสนใจสามารถศึกษาไดอยางสะดวก ชวยใหการเรียนและการศึกษาคนความีความทันสมัยและกวางขึ้น 
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6. อินเทอรเน็ตเปนแหลงสนับสนุนและจัดเตรียมทรัพยากรในการเรียนการสอนอินเทอรเน็ตเปน
แหลงรวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน แผนการสอน ขอมูลและประสบการณเกี่ยวกับการเรียน
การสอนและการทําโครงการทางการศึกษาตางๆโดยเฉพาะกระดานขาวเกี่ยวกับการสอน (teaching 

template) เปนแหลงเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดและขอมูลเกี่ยวกับการสอนโดยตรง ซึ่ งครู อาจารย 
นักการศึกษา และนักศึกษา สามารถใชประโยชนในการสอนและการศึกษาคนควาวิจัย อินเทอรเน็ตจึง
เปนทรัพยากรในการเรียนการสอนท่ีสามารถแบงปนแลกเปลี่ยนกันและรวมมือพัฒนาไปดวย 

7. อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวมผูรวมกิจกรรมหลากหลายประเภท อินเทอรเน็ตมีสมาชิกใชงานใน
เครือขายจํานวนมหาศาลจากหลายประเทศและจากทุกทวีป ผูใชมีอาชีพและความสนใจท่ีแตกตาง
หลากหลาย มีระดับการศึกษาและอายุที่แตกตางกัน ดังนั้น การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
เครือขายจึงมีมุมมองที่กวางอยางไมเคยมีมากอน (บุญเรือง  เนียมหอม, 2540: 81-85) 

เครือขายสังคมออนไลน (Social network) ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายทั้งในระดับองคกร  
กลุมบุคคล เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและเรียนรูรวมกัน ตลอดจนการสรางความสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน อยางไรก็ตาม คําวา “สื่อสังคมออนไลน” ในภาษาอังกฤษอาจมีคําเรียกที่หลากหลาย เชน Social 

media, Social Software, Social Technology, Social Computing เปนตน ลวนมีความหมาย
เหมือนกัน คือลักษณะของเว็บไซตที่เอ้ือใหเกิดการรวมกันเปนชุมชนออนไลน ซึ่งผูคนสามารถท่ีจะสื่อสาร 
แลกเปลีย่นขอมูล สารสนเทศกันได โดยผูใชสามารถมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหา ตัวอยางเชน เว็บไซต
ที่มีลักษณะเปนสื่อสังคมออนไลนอยาง Wikipedia ซึ่งเปนสารานุกรมออนไลนที่ผูคนทั่วโลกสามารถเขา
มารวมสรางเน้ือหาได, Pantip ซึ่งเปนเว็บไซตที่ผูคนเขาไปแสดงความคิดเห็น ใหขอมูลขาวสารในเร่ือง
ตางๆ ที่มีการแบงเปนหมวดหมูไว, Youtube เปนเว็บไซตที่บุคคลสามารถเขาไปแสดงความเห็นตอวีดีโอที่
มีการโพสตไวและการทําวิดีโอโตตอบคนอ่ืนๆ และเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนตางๆ เชน Hi5, 

Facebook, Myspace, Window Live Spaces, Multiply, Twister และ Weblog ตางๆ เปนตน ซึ่ง
กําลังเปนที่นิยมของผูคนในยุคปจจุบัน(เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล และกลาหาญ ณ นาน 2553 : 31) และ
ยังมีนักวิชาการใหความหมายของส่ือสังคมออนไลนดังนี้ 
 เมยฟลด (Mayfield 2008 : 5) ใหความหมายของ Social Media วาคือ กลุมของสื่อออนไลน
รูปแบบใหม ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ กอเกิดการมีสวนรวม (Participation), เปดใจกวางยอมรับฟงความ
คิดเห็นคําวิจารณ การแบงปนสารสนเทศ (Openness), การสนทนาแบบสองทาง(Conversation), กอ
เกิดชุมชนออนไลน (Community) และกอเกิดการเชื่อมโยงกัน ทั้งกับเว็บไซตอ่ืนๆ แหลงขอมูล และ
บุคคล (Connectedness) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

 

 เนชั่น (Nations 2011 : Online) ใหคําจํากัดความวา สื่อสังคมออนไลน เปนเครื่องมือของการ
ติดตอสื่อสารทางสังคม (Social instrument of communication) 

 สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย (2554: ออนไลน) ไดใหความหมายของสื่อสังคมออนไลน 
(Social media) วาหมายถึง ชองทางการสื่อสารผานเว็บไซต และโปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ ที่มีการ
เชื่ อมต อกับ อิน เทอร เ น็ต  ซึ่ งผู ใช ส ามารถ ส่ือสาร เ น้ือหา  อาทิ  twitter.com,facebook.com, 

youtube.com, weblog ตางๆ  
ดังนั้น จากแนวคิดและความหมายขางตน สังคมออนไลน เปนชองทางการศึกษาขนาดใหญที่มี

ประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือของการติดตอสื่อสารทางสังคมออนไลน ที่เปนชองทางการสื่อสารผาน
เว็บไซต และโปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต เปนส่ือสังคมที่ผูคนสามารถทํา
ความรูจัก รวมแบงปนสิ่งที่สนใจ และสามารถเชื่อมโยงกันไดในทิศทางหนึ่ง ในโลกอินเทอรเน็ต โดยอาศัย
รูปแบบการบริการ เรียกวา “บริการเครื่อขายสังคม หรือ Social Networking Service” โดยเปนรูปแบบ
ของเว็บไซต ในการสรางเครือขายสังคมผูใชงานอินเทอรเน็ตสามารถใชเขียนอธิบายความสนใจ และ
กิจกรรมที่ไดทําและเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน รวมทั้งขอมูลสวนตัว บทความรูปภาพ
ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน และกิจกรรมอ่ืนๆ  
รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลที่ผู ใชสามารถชวยกันสรางเนื้อหาไดตามความสนใจ 
ของแตละบุคคล 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ถือเปนวิวัฒนาการทางดาน
มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการแกปญหาดานการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสูการเรียน
อยางทาทายและพัฒนาความตองการทางการเรียนรูรายบุคคล การเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ
รวมกันระหวางนวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นสูงดวยการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Thorne,2003) 

ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงเปนการศึกษาท่ีเกิดขึ้นทั้งในหองเรียน (face to face) และการเรียน
ออนไลน (online learning) ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูทั้งในหองเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ความคิดเหน็ดานเนื้อหาวิชาการกับผูสอนและเพ่ือนผูเรียน (Moore, 2005) และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนสื่อประกอบการเรียนรู (Information technology as a learning tool) การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชเปนสื่อประกอบการเรียนรูดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการกระตุนใหผู เรียนมีความ
รับผิดชอบทางการเรียนมากข้ึน และการสรางปฏิสัมพันธทางการเรียนในหองเรียนถือเปนสวนเสริม
แรงจูงใจในการเรียน สงผลใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนบนเครือขายและการเรียนรูรวมกัน
ระหวางกัน อันจะเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคต(Orhan,2008) 
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จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานพบวาการเรียน
การสอนแบบผสมผสานมีความสัมพันธกับการแลกเปล่ียนเ รียนรู  ซึ่ ง การแลกเปล่ียนเ รียนรู  
(Knowledge sharing) เปนกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ประพนธ  
ผาสุขยืด (2549) เสนอแนะวาพ้ืนที่สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดได 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเรียกวา 
พ้ืนที่จริงเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูแบบเผชิญหนา (Face to Face) ตามเวลาและสถานท่ี ที่องคกรจัดไว
ให ซึ่งเพ่ือความประหยัดเวลาและคาใชจาย การแลกเปล่ียนเรียนรูลักษณะน้ีจะจัดขึ้ นนอยที่สุดเทาท่ี
จําเปน คือ ไมเกินรอยละ 10 ของการแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งหมด สวนลักษณะท่ี 2 พ้ืนที่เสมือน (Virtual 

space) ที่สรางขึ้นโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & 

Communication Technology) หรือที่เรียกวา ICT จุดแข็งของ ICT จุดแข็งของ ICT นั้นอยูตรงที่
สามารถสรางเครือขายที่กวางไกล และสามารถกระจายไปไดอยางรวดเร็ว การสรางพ้ืนที่เสมือนบน
เครือขายจึงทําใหผูสนใจสามารถรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดโดยงาย สะดวกรวดเร็วทางเครือขาย
อินเทอรเน็ตซึ่งองคกรที่จัดการความรูควรใชการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายใหมากที่สุดคือ ไมต่ํากวา
รอยละ 90 ของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งหมด  

การแลกเปล่ียนเรียนรูเปนการเรียนรูที่คนคนเดียวไมสามารถไปถึงได ตองการการแลกเปลี่ยน
จากคนอ่ืนมาเสนอแนะมุมมองอ่ืนหรือขอมูลอ่ืน (วิจารณ พานิช, 2548) กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู
จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูมีสวนรวมดวยกันเปนกัลยาณมิตรที่รวมกันทําความกระจางในเรื่องที่อยูในความ
สนใจรวมกัน ทัศนคติดังกลาวจะทําใหพูดออกมาในแนวบวก และไมกอความรูสึกระคายเคืองตอผูอ่ืน
ความเปนกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน ไมไดหมายความวาทุกคนจะตองมีความคิดเห็นเหมือนกัน ถาทุกคนมี
ความเห็นเหมือนกันกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูก็จะไมเกิดผล ผลจะเกิดตอเมื่อคนท่ีมีความคิดเห็นและ
ประสบการณหลากหลายมาเขากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูภายใตบรรยากาศของกัลยาณมิตร ยิ่ง
ความเห็นแตกตางกันมากเทาไรการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูก็ยิ่งยาก และในเวลาเดียวกันผลท่ีไดก็ยิ่ง
มากดวย (วิจารณ  พานิช, 2548) การแลกเปล่ียนเรียนรูและการอภิปรายโตแยง ใชรวมกันอยางชํานาญ 
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหวาง 2 วิธีการนี้ การอภิปรายโตแยงเปนวิธีการสรางความคิดเห็นรวมกันจากความ
คิดเห็นที่หลากหลายในขณะท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนการเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายเพ่ือนําไปสู
การคนพบขอคิดเห็นใหม การแลกเปล่ียนเรียนรูจึงเปนการตรวจสอบทําความรูความเขาใจเร่ืองที่มีความ
ซับซอน เมื่อเขาใจถึงระดับหนึ่งแลวจะตองมีขอสรุป ขอตกลง โดยทําความเขาใจประเด็นยกระดับขึ้นไป
เปนกระบวนทัศนใหม หรือชุดความคิดชุดใหมสําหรับนําไปปฏิบัติ การจะบรรลุผลเชนนี้ไดจําเปนตองใช
วิธีการอภิปรายโตแยง เมื่อกลุมมีการใชวิธีการน้ีรวมกันนานเขาจะมีความรูสึกเชื่อมัน (Trust) ซึ่งกันและ
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กัน และรูวิธีคิดของกันและกัน รูศิลปะในการนําเสนอจุดยืนหรือแนวคิดองตนเองแบบนุมนวล และรูจัก
แสดงบทบาทในจุดยืนตางๆ กัน ซึ่งจะทําใหการเรียนรูรวมกันมีความสนุกสนานมากข้ึน (ธงชัย  สมบูรณ, 
2549) 

  การเรียนรูศิลปะเปนการเรียนท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทาง
ศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  กิจกรรมทางศิลปะ
ชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจน  การนําไปสูการพัฒนา
สิ่งแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพ้ืนฐาน (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
,2544 หนา 1) กราฟกหมายถึง การกระทําใหเกิดเปนรูปรอยดวยการวาดเสนการระบายสี การพิมพ 
ตลอดจนการถายภาพ ลงบนพื้นผิววัสดุ 2 มิติ (ศิริพงศ  พยอมแยม,2537 หนา 1) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได
วา คอมพิวเตอรกราฟฟก หมายถึง การสราง การตกแตงแกไข หรือการจัดการเก่ียวกับรูปภาพ โดยใช
เครื่องคอมพิวเตอรในการจัดการ ยกตัวอยางเชน การทํา Image Retouching ภาพคนแกใหมีวัยที่เด็กขึ้น 
การสรางภาพตามจินตนาการ และการใชภาพกราฟกในการนําเสนอขอมูลตางๆ เพ่ือใหสามารถสื่อ
ความหมายไดตรงตามท่ีผูสื่อสารตองการและนาสนใจย่ิงขึ้นดวยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เปนตน 

ภาพกราฟกแบงออกเปน 2 ประเภทคือ กราฟกแบบ 2 มิติ เปนภาพท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป เชน ภาพถาย  
รูปวาด ภาพลายเสน สัญลักษณ กราฟ รวมถึงการตูนตางๆ ในโทรทัศน  กราฟกแบบ 3 มิติ เปน
ภาพกราฟกที่ใชโปรแกรมสรางภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เชน โปรแกรม 3Ds Max โปรแกรม Maya เปนตน
ดังนั้น (http://www.vcharkarn.com) 

 จากขอมูลแนวคิดตางๆที่ไดรวบรวมไว แตละแนวคิดมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกับ รายวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกคือเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและคิดอยางสรางสรรคโดยใหผูเรียน 
ไดฝกปฏิบัติจริงจากโปรแกรมสรางงานกราฟกตางๆ ซึ่งในการออกแบบงานที่เปนประเภทงานกราฟกมี
ความจําเปนในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนซึ่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน ชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางเปนอิสระมากขึ้น ชวยอํานวยความสะดวกตอ
การทํางานหรือการเรียนรู ชวยสืบคนขอมูลไดอยางมากมายและนําผลงานของตนเองในการออกแบบ
กราฟกมาแสดงโชวบนสังคมออนไลนทําใหชวยในการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพ จากผูเชี่ยวชาญทางดาน
การออกแบบ และนักคอมพิวเตอรกราฟกในการใหคําแนะนําเพ่ือไปสูมุมมองหลายแงมุม และเสนอ
ทางเลือกท่ีหลากหลายสําหรับการเชื่อมโยงกับความรูใหมๆ เพ่ือพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพ  
 ดั งนั้ นผู วิ จั ยจึ ง คิดที่ จั ดกิจกรรมการ เ รียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิว เตอรกราฟ ก  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาผลการสรางชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 
 

1.3 สมมุติฐานทางการวิจัย 
1.3.1 พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนอังกฤษ – ศิลปกรรม อยูในระดับดี 
1.3.2 ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก อยูในระดับดี 
1.3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขาย 

สังคมออนไลนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก อยูในระดับมาก 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนอังกฤษ – 
ศิลปกรรม โรงเรียนสารสาสนวิ เทศบางบอนที่ เรียนคอมพิวเตอรกราฟก 2 ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน 

 

1.5 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.5.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ 

1. กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

 

1.5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
1. พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 
2. ผลการสรางชิ้นงาน วิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 

 

เนื้อหาท่ีนํามาทดลอง 
เนื้อหาที่นํามาทดลอง คือ เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบ รหัสวิชา ศ31255 

คอมพิวเตอรกราฟก2  สาระท่ี 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานการเรียนรู ง 4.1 เขาใจ  เห็นคุณคา  
และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  การเรียนรู การสื่อสาร  การแกปญหา                
การทาํงานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   

1. การออกแบบสัญลักษณ (โลโก) 
2. การออกแบบสื่อ(โปสเตอร) 

  
ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยใช
ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 /11  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เครือขายสังคมออนไลน 
เครื่องมือที่เปนชองทางการสื่อสารผานเว็บไซต และโปรแกรมประยุกต
บนสื่อใดๆ ท่ีมีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต ซ่ึงผูใชสามารถส่ือสาร
เน้ือหาและมีปฏิสัมพันธออนไลนถึงกันแบบสองทางไดอยางงายดาย 
หรือ เปนเครื่องมือที่อยางนอยตองอยู 2 ใน 3 ของเงื่อนไขดังตอไปน้ี 1) 

ใหผูคนติดตอสื่อสารกัน ทํางานรวมกัน และสรางชุมชนออนไลน 2) 

สามารถจัดสงขอมูลและสารสนเทศ แลกเปลี่ยน นําไปใช หรือสรางและ
เรียบเรียงใหม สะดวกในการเผยแพรและแบงปน 3)ทําใหผูคนเกิดการ
เรียนรูและไดรับประโยชนจากความรูหรือการปฏิบัติของกันและกัน 
(Farkas 2007, Franklin & Van Harmelen 2007, Schroeder 

2009,สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน Online) 

กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู (knowledge Sharing) 
คือ การท่ีบุคคลรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยใชวิธีการพูดคุยสนทนา 
การอภิปรายโตแยง การตั้งคําถาม การสรุปแนวคิดใหมๆ และการ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรวมกัน 

(ประพนธ  ผาสุกยืด, 2547 ; บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ 2547 ; 
วิจารณ พานิช, 2548) 

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning เปน 
การเรียนรูแบบผสมผสานหลากหลายวิธีเพื่อใหผูเรียนไดมีการเรียนรูท่ี
หลากหลาย เชน การเรียนการสอนในชั้นเรี ยนรวมกับการเรียน 
การสอนแบบออนไลน (a combination of face-to-face and 

Online Learning) (Dr.Curt J. Bonk  2005) 

ผลการสรางช้ินงาน  
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

พฤติกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู 

ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

   ส
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. กิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลนหมายถึงการเรียนรูในสถานการณจริง ที่ผูสอน
ตองเลือกจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณกิจกรรมและการทํางาน อันนําไปสูการพัฒนาโดยใช
สังคมออนไลนเปนเครื่องมือและชองทางการส่ือสารกันผานเว็บไซต หรือโปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ ที่มี
การเชื่อมตอกับกับอินเทอรเน็ต ซึ่งนักเรียนสามารถส่ือสารและมีปฏิสัมพันธออนไลนกันแบบสองทาง
(Two-way communication)  หรือเปนเครื่องมือที่อยางนอยตองอยู  2 ใน 3 ของเงื่อนไขดังตอไปนี้ 1)

ใหนักเรียนติดตอสื่อสารกัน ทํางานรวมกัน และสรางชุมชนออนไลน 2 )สามารถจัดสง แลกเปลี่ยน สราง 
เรียบเรียงใหม เผยแพรและแบงปนขอมูลและสารสนเทศ  3) ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน และ
ไดรับประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ ความรู หรือการปฏิบัติของกันและกัน 

  2. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การเรียนการสอนที่จัดขึ้น
ในบริบทหองเรียน (face to face) และแบบออนไลน (Online) โดยผูวิจัยใชสังคมออนไลน มาใชในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนผานเครื่องมือการติดตอสื่อสารชวยสนับผูเรียนในการเรียนรู ไดแก                     
การบรรยาย อภิปราย และดําเนินกิจกรรม การเรียนในหองเรียน และชี้แจงรายละเอียดการเรียน 
(Course Syllabus) กําหนดตารางกิจกรรมการเรียน นําเสนอผลงานการออกแบบภาพกราฟก การ
แลกเปล่ียนเรียนรู อภิปรายกลุมยอยบนกระดานสนทนาแบบประสานเวลา (Chat) และแบบไมประสาน
เวลา (Discussion Board)โดยใชแบบสังเกตพฤตกิรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูเรียน ในการรวมกัน
แสดงความคิดเห็น โดยใชวิธีการพูดคุยสนทนา การอภิปรายโตแยง การต้ังคําถาม การสรุปแนวคิดใหมๆ
บนสื่อสังคมออนไลน  

3. พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู หมายถึง การที่บุคคลรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช
วิธีการพูดคุยสนทนา การอภิปรายโตแยง การตั้งคําถาม การสรุปแนวคิดใหมๆ และการตัดสินใจเลือก
แนวทาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรวมกัน 

4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเครือขาย หมายถึง การนําทรัพยากรและบริการใน
ระบบอินเทอรเน็ต ไดแก กระดานดําอิเล็กทรอนิกส (Web board) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การ
สนทนาดวยขอความหรือเสียง (Chat) การสืบคนขอมูล (Search) และเว็บบล็อก (Weblog) มาใช
ประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยเชื่อมโยงใหสามารถติดตอสื่อสารและแบงปนทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรูรวมกันได 
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6. คอมพิวเตอรกราฟก หมายถึง การสรางสรรคชิ้นงานท่ีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิตอล
เพ่ือใหสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูสื่อสารตองการ และนาสนใจย่ิงขึ้น โดยใชคอมพิวเตอรในการ
สรางสรรค และออกแบบ 

7. การสรางชิ้นงาน หมายถึง ผูเรียนไดสรางความคิดและนําความคิดของตนเองไปสรางสรรค
ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยี ในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู
บนเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 

แผนการเรียนอังกฤษ – ศิลปกรรม 

   ส
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายสังคม
ออนไลนเพ่ือพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 
1. หลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 1.1 โครงสรางรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 1.2  สาระสําคัญของรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 1.3 แผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

2. เครือขายสังคมออนไลน (Social  Networks) 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับเครือขายสังคมออนไลน 
2.2 ความหมายของเครือขายสังคมออนไลน 
2.3 ลักษณะแลคุณสมบัติของเว็บ 2.0 

2.4 รูปแบบพื้นฐานของเครือขายสังคมออนไลน 
3. แนวคิดทฤษฎีการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

 3.1 ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 

 3.2 องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 

 3.3 แนวคิดในการออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน 

 3.4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 3.5 ประโยชนของการเรียนรูแบบผสมผสาน 

 3.6 ระดับการผสมผสาน 
4. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

4.2 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 
4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขาย 
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5. การประเมินผลตามสภาพจริง 
5.1 ความหมายการประเมินตามสภาพจริง 
5.2 กระบวนการหรือข้ันตอนการดําเนินงานประเมินตามสภาพจริง 
5.3 วิธีการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
5.4 เครื่องมือประเมินผลจากสภาพจริง 
5.5 เกณฑการประเมิน 

5.6 การสรางเกณฑการประเมิน 

5.7 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

6. การสังเกต (Observation) 

 6.1 ความหมายของการสังเกต 

6.2 ขั้นตอนการสรางแบบสังเกต 

6.3 หลักการสังเกตท่ัวไป 

7. ทฤษฎีที่เก่ียวกับการสรางความพึงพอใจ 

 7.1 ความหมายของพึงพอใจ 

 7.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 7.3 การวัดความพึงพอใจ 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. หลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
 1.1 โครงสรางรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานคอมพิวเตอรกราฟก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟก 

ใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ รวมถึงคําสั่งที่สําคัญในการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกในโปรแกรม
สําเร็จรูปไดอยางชํานาญการนําภาพจากแหลงภาพตาง ๆ มาสรางสรรคงานกราฟกใหมีจินตนาการ
ตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใชโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร
กราฟกไดจากเว็บไซตตางๆ เพ่ือนนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงานปฏิบัติการออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ทั้งการตกแตงภาพและออกแบบตัวอักษรดวยความ
ชํานาญและมืออาชีพสามารถออกแบบงานกราฟก เพ่ือเผยสูสาธารณะชนไดอยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

 1.2  สาระสําคัญของรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
 การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาวิเคราะห 
สังเคราะหความหมายลักษณะ ประเภท องคประกอบ และพัฒนาการของกราฟก รวมทั้งหลักการ
และทฤษฎีเกี่ยวกับการสราง การผลิต และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ตลอดจนสามารถ
ประยุกตใชโปรแกรมสรางชิ้นงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 สังเขปเนื้อหาวิชา  
1. รูจักที่มาของภาพกราฟฟกในคอมพิวเตอร และหลักการออกแบบสิ่งพิมพ 
2. ความรูพื้นฐานเรื่องสี 
3. คุณสมบัติ สวนประกอบและเครื่องมือตางๆของโปรแกรมกราฟก 

4. การออกแบบสัญลักษณ 
5. การออกแบบสิ่งพิมพโปสเตอร 
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ตารางท่ี 1 1.3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลน 
 

ครั้ง
ที ่

จุดประสงค 
การเรียนรู 

การจัดการ
เรียนรู 

กิจกรรมใน
หองเรียน 

กิจกรรมออนไลน ประเมินผล 

1 1. ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในการ
ออกแบบสัญลักษณ
(โลโก) 
2. มีความสามารถใน
การปฏิบัติสรางภาพ
รางงานออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)ดวย
ดินสอ 
 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

- ครูบรรยาย
เรื่องการ
ออกแบบ
สัญลักษณ  
(โลโก) 
- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนราง
งานออกแบบ
สัญลักษณ 

(โลโก) ดวย
ดินสอ โดย

กําหนดโจทยให
ออกแบบ
เกี่ยวกับ
สัญลักษณ  
(โลโก)สาย
ศิลปะกรรม 

ผูเรียนแชรขอมูล
ในการออกแบบ
สัญลักษณ

แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอาน
ในสังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงานราง
งานออกแบบ

สัญลักษณ(โลโก)
ดวยดินสอ ลงใน
เว็บไซต และ

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการ
ออกแบบ

สัญลักษณ(โลโก) 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

2 1. ผูเรียนออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)ดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. ผูเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการ
ออกแบบสัญลักษณ 
(โลโก) ในสังคมคม

2.สรางงาน
ออกแบบ 

3. พัฒนา
ออกแบบ 
 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรม
ออกแบบ
กราฟก 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน

ผูเรียนแชรขอมูล
แหลงขอมูลใน

เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอาน
ในสังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงาน
ออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวย

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 
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ออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงงาน
ดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

ที่ออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวย
ดินสอที่เคย
ออกแบบไวมา
สรางดวย
โปรแกรม
ออกแบบ
กราฟก 

 

โปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
ลงในเว็บไซต และ

แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นใน
การออกแบบ

สัญลักษณ(โลโก) 
กับ ครูศิลปะ และ
เพ่ือนรวมชั้นเรียน 
เพ่ือนํากลับมา
แกไขในการสราง
งานออกแบบดวย

โปรแกรม 
3 1. สามารถปรับปรุง

รายการตางๆให
สอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูล
ตางๆของครูผูสอน
และเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
ในการสรางงาน
ออกแบบโลโกดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. สามารถสราง
ชิ้นงานออกแบบ
สัญลักษณ (โลโก) 
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก 
 

4. การ
นําไปใช 
5. การ
ประเมินผล 
 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรม
ออกแบบ
กราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบ
สัญลักษณ 

(โลโก) ออกแบบ
ไวมาแกไขตาม
คําแนะนําครู

ศิลปะและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน
ดวยโปรแกรม

ครูมอบหมายให
ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวย
โปรแกรม

ออกแบบกราฟก
ลงในเว็บไซต 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

ผานเกณฑ  
ดี ขึ้นไป 

ประเมิน
พฤติกรรม
แลกเปลี่ยน
การเรียนรู 

   ส
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ออกแบบ
กราฟก 

4 1. ผู เ รี ย นมี ค ว าม รู
คว าม เข า ใจ ในการ
ออกแบบสื่อโปสเตอร 
2. ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติสรางภาพราง
งานออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวยดินสอ 
 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

- ครูบรรยาย
เรื่องการ
ออกแบบสื่อ
โปสเตอร  
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนราง

งานออกแบบสื่อ
โปสเตอร ดวย
ดินสอ โดย

กําหนดโจทยให
ออกแบบ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

ครูมอบหมายให
ผูเรียน ศึกษา 
เอกสารใน 

หองเรียนออนไลน 
และคนควาใน
แหลงขอมูลใน

เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอาน
ในสังคมออนไลน 
(facebook) เพ่ือ
นํามาทบทวน 
และเปนแนวคิด
ในการออกแบบ 

เพ่ือนําไปแกไขใน
การรางงาน
ออกแบบสื่อ
โปสเตอร 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

5 1. ผูเรียนออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. ผูเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการ
ออกแบบสื่อโปสเตอร 
ในสังคมคมออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงาน
ดวยคอมพิวเตอรโดย

2.สรางงาน
ออกแบบ 

3. พัฒนา
ออกแบบ 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรม
ออกแบบ
กราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบส่ือ

ครูมอบหมายให
ผูเรียน ศึกษา 
เอกสารใน 

หองเรียนออนไลน 
และคนควาใน
แหลงขอมูลใน

เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอาน
ในสังคมออนไลน 

(facebook)  
ครูมอบหมายให

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

   ส
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ใชโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

โปสเตอร 
ดวยดินสอที่เคย
ออกแบบไวมา
สรางดวย
โปรแกรม
ออกแบบ
กราฟก 

 

ผูเรียนสงงาน
ออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
โปรแกรม

ออกแบบกราฟก
ลงในเว็บไซต และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครู

ศิลปะ และเพ่ือน
รวมชั้นเรียน 

6 1. สามารถปรับปรุง
รายการตางๆให
สอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูล
ตางๆของครูผูสอน
และเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
ในการสรางงาน
ออกแบบสื่อโปสเตอร 
ดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. สามารถสราง
ชิ้นงานออกแบบสื่อ
โปสเตอร ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
กราฟก 
 

4. การ
นําไปใช 
5. การ
ประเมินผล 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรม
ออกแบบ
กราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบส่ือ
โปสเตอร 

ออกแบบไวมา
แกไขตาม

คําแนะนําครูผู
ศิลปะและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน
ดวยโปรแกรม
ออกแบบ
กราฟก 

 

ครูมอบหมายให
ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบ
สื่อโปสเตอรดวย

โปรแกรม
ออกแบบกราฟก
ลงในเว็บไซต 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

ผานเกณฑ  
ดี ขึ้นไป 

ประเมิน
พฤติกรรม
แลกเปลี่ยน
การเรียนรู 

   ส
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2. เครือขายสังคมออนไลน (Social  Networks) 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน 

แนวคิดของ “เว็บ 2.0” เริ่มจากการประชุมสัมนาของกลุมผูคร่ําหวอดในวงการนักพัฒนา
เว็บไซตระดับโลก ซึ่ ง เรื่ องดังกลาวถูกหยิบยกขึ้นมาเปนหัวขอใหญ  ระหวาง  ทิม  โอไรลี่  
(Tim  O’Reilly) และกลุมมีเดียไลฟ อินเทอรเนชั่นนอล และอีกหลายๆคน ซึ่งไดตั้งขอสังเกตวา
หลังจากท่ีเหตุการณดอตคอมไดลมสลายไป แนวคิดของการสรางสรรคเว็บไซตไดมีการออกแบบและ
มีพัฒนาการเพิ่มมากข้ึน อาจเปนไปไดวา จากเหตุการณดังกลาว เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของเว็บไซตและ
อินเทอรเน็ต ซึ่งมีการใชคําวา “เว็บ 2.0” จึงไดมีการจัดสัมนาในหัวขอเรื่องเว็บ 2.0 ขึ้นในการประชุม
ระดับโลกของกลุมนักวิชาการดานเว็บไซต (e-commerce 2549:55) 

อยางไรก็ตาม การใชงานอินเทอรเน็ตในยุคแรก เรียกวาเว็บ 1.0 (Web 1.0) หรือเว็บยุคอาน 
(Read Web) ที่มุงเนนการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศบนเว็บเพจใหผูใชงานอานหรือรับเพียง
เทานั้น แตเว็บยุคตอมาท่ีเราใชงานกันอยูในปจจุบันเรียกวาเว็บ 2.0 (Web 2.0) หรือเว็บยุคอาน – 

เขียน (Read-Write Web) ซึ่งไมใชแคผูใชงานสามารถอานหรือรับเทานั้น แตยังสามารถมีสวนรวมใน
การสรางสรรคขอมูลและสารสนเทศตางๆ ไดอีกดวย โดยทีผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ซับซอนหรือภาษา HTML ที่ใชสําหรับการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศบนเว็บเพ็จแต
อยางใด (Rosen and Nelson 2008 : 212) ซึ่งสิ่งสําคัญของเว็บ 2.0 คือการเนนใหผูใชงานไดสราง 
แบงปน และใชขอมูลและสารสนเทศรวมกัน โดยใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลน (Social media) 

หรือซอฟตแวรสังคม (Social software) ที่มีอยูอยางหลากหลาย ซึ่งอํานวยความสะดวกใหผูใชงาน
สามารถมีปฏิสัมพันธรวมกันซึ่งเว็บ 2.0 ไดเปลี่ยนบทบาทของผูใชงานจากเว็บยุคแรกท่ีเปนเพียงผูอาน
หรือผูรับเทานั้น มาเปนผูใชงานที่ใชเว็บเปนฐาน (Web as a platform) ในการสรางดัดแปลง และใช
เนื้อหาที่ไดแบงปนกัน รวมทั้งเว็บ 2.0 ยังไดกลายเปนฐาน(Platform) สําหรับสื่อสังคมออนไลน หรือ
ซอฟแวรสังคมที่ทําใหกลุมผูใชงานรวมกันสรางสังคมรวมมือกัน และทํางานรวมกัน (Franklin and 

van Harmelen 2007 : 4-5) สงผลใหเกิดสถาปตยกรรมของการมีสวนรวม (Architecture of 

participation) ซึ่งเปนลักษณะของระบบท่ีถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือใหผูใชงานไดมีสวนรวมอยางแทจริง
(O’Reilly 2004,2005) 

 เครือขายสังคมออนไลน (Social network) มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการมี
ปฏิสัมพันธของผูคนทางออนไลน และเปนเครื่องมือที่ทําใหผูคนสามารถติดตอออนไลนถึงกันแบบสอง
ทาง (Two-way communication) ไดอยางงายดาย หรือเปนเครื่องมือที่อยางนอยตองอยู2ใน3ของ
เงื่อนไขดังตอไปนี้  1)ใหผูคนติดตอสื่อสารกัน (Communication)ทํางานรวมกัน(Collaborate) และ
สรางชุมชนออนไลน (Build community online)   2) สามารถจัดสงขอมูลและสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนนําไปใชอีกหรือสรางและเรียบเรียงใหม หรือสะดวกในการเผยแพรและแบงปน 3)ทําให
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ผูคนเกิดการเรียนรูและไดรับประโยขนจากความรูหรือการปฏิบัติของกันและกัน(Farkas 2007 : 1) 

เพราะฉะนั้น เว็บ 2.0 ซึ่งเปนยุคที่ 2 ของ World Wide Web จึงเปนเรื่องของกลุมคน 
(Community) และการทํางานรวมกัน (Collaboration) ผานสื่อสังคมออนไลน หรือ ซอฟตแวร
สังคมท่ีมีโปรแกรมประยุกตในการทํางานรวมกันทางออนไลนฟรี (Free collaborative online 

applications) อาทิ Social networks, blogs และwikis (Bitter 2008 : 77 ; Kroski 2008 : 6) 

 

 2.2ความหมายของเครือขายสังคมออนไลน 
 เครือขายสังคมออนไลน (Social network) ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายทั้งในระดับองคกร 
กลุมบุคคล เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารและเรียนรูรวมกัน ตลอดจนการสรางความสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน อยางไรก็ตาม คําวา “สื่อสังคมออนไลน” ในภาษาอังกฤษอาจมีคําเรียกที่หลากหลาย เชน 
Social media, Social Software, Social Technology, Social Computing เปนตน ลวนมี
ความหมายเหมือนกัน คือลักษณะของเว็บไซตที่เอ้ือใหเกิดการรวมกันเปนชุมชนออนไลน ซึ่งผูคน
สามารถท่ีจะส่ือสาร แลกเปล่ียนขอมูล สารสนเทศกันได โดยผูใชสามารถมีสวนรวมในการกําหนด
เนื้อหา ตัวอยางเชน เว็บไซตที่มีลักษณะเปนสื่อสังคมออนไลนอยาง Wikipedia ซึ่งเปนสารานุกรม
ออนไลนที่ผูคนทั่วโลกสามารถเขามารวมสรางเนื้อหาได, Pantip ซึ่งเปนเว็บไซตที่ผูคนเขาไปแสดง
ความคิดเห็น ใหขอมูลขาวสารในเร่ืองตางๆ ที่มีการแบงเปนหมวดหมูไว, Youtube เปนเว็บไซตที่
บุคคลสามารถเขาไปแสดงความเห็นตอวีดีโอที่มีการโพสตไวและการทําวิดีโอโตตอบคนอ่ืนๆ และ
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนตางๆ เชน Hi5, Facebook, Myspace, Window Live Spaces, 

Multiply, Twister และ Weblog ตางๆ เปนตน ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของผูคนในยุคปจจุบัน(เกษม 
เฉลิมธนะกิจโกศล และกลาหาญ ณ นาน 2553 : 31) และยังมีนักวิชาการใหความหมายของสื่อสังคม
ออนไลนดังนี้ 
 เมยฟลด (Mayfield 2008 : 5) ใหความหมายของ Social Media วาคือ กลุมของสื่อ
ออนไลนรูปแบบใหม ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ กอเกิดการมีสวนรวม (Participation), เปดใจกวาง
ยอมรับฟงความคิดเห็นคําวิจารณ การแบงปนสารสนเทศ (Openness), การสนทนาแบบสองทาง
(Conversation), กอเกิดชุมชนออนไลน (Community) และกอเกิดการเชื่อมโยงกัน ทั้งกับเว็บไซต
อ่ืนๆ แหลงขอมูล และบุคคล (Connectedness) 

 เนชั่น (Nations 2011 : Online) ใหคําจํากัดความวา สื่อสังคมออนไลน เปนเครื่องมือของ
การติดตอส่ือสารทางสังคม (Social instrument of communication) 

 สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย (2554: ออนไลน) ไดใหความหมายของสื่อสังคม
ออนไลน (Social media) วาหมายถึง ชองทางการสื่อสารผานเว็บไซต และโปรแกรมประยุกตบนสื่อ
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ใ ด ๆ  ที่ มี ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ กั บ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  ซึ่ ง ผู ใ ช ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร เ น้ื อ ห า  อ า ทิ
twitter.com,facebook.com, youtube.com, weblog ตางๆ 

 ดังนั้น จากแนวคิดและความหมายขางตน สื่อสังคมออนไลน (Social media) หมายถึง 
เคร่ืองมือของการติดตอสื่อสารทางสังคมออนไลน ที่เปนชองทางการสื่อสารผานเว็บไซต และ
โปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ซึ่งผูใชสามารถสื่อสารเนื้อหา และ
สามารถติดตอออนไลนถึงกันแบบสองทางไดอยางงายดาย หรือเปนเครื่องมือที่อยางนอยตองอยู 2 ใน 
3 ของเง่ือนไขดังตอไปน้ี 1) ใหผูคนติดตอสื่อสารกัน ทํางานรวมกัน และสรางชุมชนออนไลน 2) 

สามารถจัดสงขอมูลและสารสนเทศ แลกเปล่ียน นําไปใชอีกหรือสรางและเรียบเรียงใหม หรือสะดวก
ในการเผยแพรและแบงปน 3) ทําใหผูคนเกิดการเรียนรูและไดรับประโยชนจากความรูหรือการปฏิบัติ
ของกันและกัน 

 

2.3 ลักษณะแลคุณสมบัติของเว็บ 2.0 
ณับพร  มักอุดมลาภ (2552 : 6) กลาววาเว็บ 2.0 (Web 2.0) คือ รูปแบบของเว็บไซตที่
พัฒนาตอ 

จากเว็บ 1.0 โดยเว็บ 1.0 จะเปนเว็บไซตที่นําเสนอเนื้อหาที่สรางจากเว็บมาสเตอรหรือคนดูแล
เว็บไซตเทานั้นจึงทําใหเนื้อหาบนเว็บมีนอย แตเว็บ 2.0 จะสามารถนําเสนอเนื้อหาไดทั้งที่สรางจาก
ผูสรางเว็บและผูใชงานเว็บ อยางไรก็ตาม เว็บ 2.0 จะเนนการนําเขาเนื้อหาจากผูเขียนที่หลากหลาย 
และสามาถเผยแพรไปในวงกวางทําใหเนื้อหาบนเว็บมีจํานวนมาก และ ทําใหเกิดเครือขายสังคมบน
โลกอินเทอรเน็ตในรูปแบบท่ีดูใกลเคียงกับชีวิตจริงและเกิดกิจกรรมบนอินเทอรเน็ตแบบใหมๆ ที่
นาสนใจอีกมากมาย 

 เว็บ 2.0 เปนเทคโนโลยีเว็บที่เนนการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง และการแลกเปล่ียนแบงปน
ความรู ความบันเทิงระหวางบุคคลหรือกลุมคน ซึ่งการติดตอสื่อสารระหวางกันในลักษณะนี้เรียกวา 
สังคมเหมือน (Virtual Communication) หรือชุมชนออนไลน (Communities Networking) ถือได
วาเปนสังคมรูปแบบหนึ่งบนอินเทอรเน็ต (อรรจน  บัณฑิตย 2552 : 92) สอดคลองกับ ณัฐพร  มัก
อุดมลาภ(2552:6) ที่กลาววา เว็บ 2.0 จะเนนการนําเขาเนื้อหาจากผูเขียนหรือผูใชที่หลากหลายและ
สามารถเผยแพรไปในวงกวางได ทําใหเนื้อหาบนเว็บมีจํานวนมาก และเกิด เปนเครือขายสังงคมบน
โลกอินเทอรเน็ตในรูปแบบที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงอีกทั้งทําใหเกิดกิจกรรมบนอินเทอรเน็ตแบบใหมๆ 
อีกมากมาย และสอดคลองกับ สุธี พงศาสกุลชัย (2551 : 363) ที่กลาววา เว็บ 2.0 เปนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบการติดตอส่ือสารผานเว็บไซตที่สงผลตอการพัฒนาเว็บไซตตางๆทําใหเกิดการ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบใหมๆ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางและความตองการของผูใช 
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 สําหรับลักษณะใหมของเว็บ 2.0 นั้น จุดเดนประการหนึ่งคือ การแบงปนเนื้อหา (Share 

content) ระหวางกัน ซึ่งเปนรูปแบบของเว็บ 2.0 ไมวาจะเปนขอมูลตัวหนังสือ หรือรูปภาพ โดยตัว
เนื้อหาบนเว็บไซตนั้นจะถูกแบงแยกออกเปนชิ้นสวน ซึ่งผูใชสามารถเลือกที่จะรับเอาบางสวนของหนา
เว็บมาแสดงผล โดยเว็บ 2.0 มีคุณลักษณะ (e-commerce 2549:59) ดังตอไปน้ี 

 1. ลักษณะเนื้อหาที่มีการแบงสวนบนหนาเพจ เปลี่ยนจากขอมูลกอนใหญมาเปนกอนเล็ก 

 2. ผูใชสามารถเขามาจัดการเนื้อหาบนหนาเว็บไดและสามารถแบงปนเนื้อหาท่ีผานการ
จัดการใหกับกลุมคนในโลกออนไลนได ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถือวาเปนปรากฏการณอยางหน่ึงของสังคม
ออนไลน เกิดความเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเกิดกิจกรรมบนนันมากขึ้นดวย 

 3. เนื้อหาจะมีการจัดเรียง จัดกลุมมากขึ้นไปกวาเดิม 

 4. เกิดดมเดลทางธุรกิจที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น และทําใหธุรกิจเว็บไซตกลายเปนธุรกิจที่มี
มูลคามหาศาล 

 5. เรื่องของบริการ กลาวคือ เว็บไซตที่มีลักษณะเดนในการใหบริการหลายๆ เว็บไซตอาจจะ
ไมมเนื้อหา เพียงแตเปนการใหบริการออนไลนเทานั้น บางเว็บไซตอาจมีบริการตารางนัดหมายเพียง
อยางเดียว หรือวิกิพีเย (Wikipedia) ที่ทําหนาที่บริการพ้ืนที่ใหผูคนเขามาใสเนื้อหา ซึ่งตัวเว็บไซตเอง
ไมไดเปนผูที่คอยอัพเดทเนื้อหาเหมือนวิธีการที่เว็บไซตในยุคกอนทํา 
 นอกจากนั้น สุธี พงศาสกุลชัย (2551 : 356) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของเว็บ 2.0 วาเปน
รูปแบบของเทคโนโลยีเว็บที่แตกตางไปจากเว็บไซตแบบเดิม ทั้งรูปลักษณ เทคโนโลยี และ
วัตถุประสงค โดยเว็บ 2.0 ควรมีคุณสมบัติดังนี ้
 1. ใหความสําคัญกับผูใชบริการเว็บไซตมากขึ้น โดยผูใชสามารถสรางเนื้อหาของตนเองได
ตามตตองการผานทางเว็บไซตโดยตรง ทําใหผูใชมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน 

 2. มี User Interface ที่ดีข้ึนเพื่อสนับสนุนการใชงานตางๆ ของผูใชงายและสะดวกมากข้ึน มี
ลักษณะการใชงานที่ผูใชทั่วไปคุนเคย เชน การใช Drag and Drop เพ่ือแสดงรายการตางๆเปนตน 

 3. เนนวัตถุประสงคและรูปแบบเพ่ือสนับสนุนการสรางเครือขายสังคมออนไลน 
 4. มีบริการตางๆที่สนับสนุนความตองการของผูใชไดอยางเต็มที่ เพ่ือตอบสนองการใชงาน
ของผูใชที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
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 2.4 รูปแบบพ้ืนฐานของเครือขายสังคมออนไลน 
 เมยฟลด (Mayfield 2008 : 6) ไดเสนอรูปแบบพ้ืนฐานของส่ือสังคมออนไลนวามี 7 รูปแบบ
ดังนี้ 
 1. เครือขายสังคมออนไลน (Social  Networks) เปนรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหผูคนสามารถ
สรางเว็บเพ็จสวนตัว แลวเชื่อมตอกับเพ่ือน เพ่ือที่จะแบงปนขอมูล ขาวสาร และติดตอสื่อสารกัน 
ตัวอยาง Social Networks ที่กําลังเปนที่นิยม เชน Facebook, Myspace, hi5 เปนตน 

 2.บล็อก หรือ Blogs นับวาเปนรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนที่อาจรูจักกันดีวามีลักษณะเปน
เหมือนบันทึกสวนตัวออนไลน  ซึ่งจะแสดงรายการขอมูลที่บันทึกครั้งลาสุดไวอันดับแรกสุด 

 3. Wikis เปนเว็บไซตที่อนุญาตใหผูคนเพ่ิมเนื้อหาลงไป และสามารถแกไขสารสนเทศบน
เว็บไซตเหลานี้ไดอยางงายดาย เสมือนทําหนาที่เปนเอกสารหรือฐานขอมูลของชุมชนท่ีทุกคนสามารถ
เขามาเพ่ิม ลบ แกไขเน้ือหาได ซึ่ง Wiki ที่เปนที่รูจักกันดี คือ Wikipedia ซึ่งเปนเว็บไซตสารานุกรม
ออนไลนที่บรรจุบทความภาษาอังกฤษอยูมากกวา 2 ลานบทความนอกจากนั้นยังมีเว็บไซตที่เปน
รูปแบบของ Wikis อีกมากมาย เชน Wikispaces.com, pbwiki.com,sites.google.com, 

wetpaint.com เปนตน 

 4. Podcasts คือรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนรูปแบบหน่ึงที่มีลักษณะเปนไฟลเสียงและ
วิดีโอทีผูคนสามารถใชไดโดยการสมัครสมาชิกผานบริการของผูใหบริการ เชน ผานบริการของ Apple 

iTunes เปนตน 

 5. Forums เปนพ้ืนที่สําหรับการอภิปรายหรือสนทนาออนไลนกัน มักจะเปนไปตามหัวขอที่
เฉพาะเจาะจงหรือตามความสนใจของผูคน ซึ่งจริงๆ แลว Forum เกิดขึ้นกอนคําวา Social Media 

และเปนองคประกอบท่ีมีประสิทธิภาพและเปนที่นิยมของชุมชนออนไลน 
 6. Content Communities คือ รูปแบบของส่ือสังคมออนไลนที่เปนชุมชนออนไลนซึ่งเปน
แหลงรวบรวมและแบงปนเนื้หาประเภทตางๆ โดยเฉพาะ เชน Flickr เปนชุมชนเน้ือหาประเภท
รูปภาพ, Del.icios.us เปนชุมชนเนื้อหาประเภทการเก็บและเชื่อมโยงแหลงขอมูลตางๆ Youtube 

เปนชุมชนเนื้อหาประเภทวีดีโอ เปนตน 

7.Microblogging เปนรูปแบบของส่ือสังคมออนไลนที่ผสมกันระหวาง Social Networking 

(เครือขายสังคมออนไลน) กับ Blogging (บล็อก) ขนาดเล็ก ซึ่งขอความสั้นๆ ที่ผูใชอัพเดทจะถูกสง
กระจายออนไลนออกไปยังสมาชิก และสามารถสงผานโทรศัพทมือถือไดดวย เชน Twitter เปนตน 
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3. ทฤษฎีการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
      3.1 ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
   การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) คือ การเรียนการสอนที่อาศัยสื่อหลาย 
ๆชนิดผสมผสานกัน ตั้งแตดานเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน และเหตุการณที่เหมาะสมเพ่ือ
สรางรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย 
  การผสมผสาน (Blended) หมายถึง การนํารูปแบบอิเล็กทรอนิกสเขามาเสริมการเรียน
การสอนตามรูปแบบปกติ  Dr.Curt J. Bonk (2005) กลาววา Blended learning เปนการผสมผสาน
วิธีหลายๆวิธี(Multiple Learning Methods) เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน(teaching and 

learning) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะดานการปฏิบัติ(Practice Skill) เชน การ
สอนในชั้นเรียนรวมกับการสอนแบบออนไลน(a combination of face-to-face and Online 

Learning) 
  Khan’s  ( 2003)  ใหความหมายของการจัดการเรียนแบบผสมผสานเปนการผสมของ
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนในหองเรียนปกติแบบเผชิญหนา     การเรียนรูดวยอี
เลิรนนิงแบบสด  และการเรียนรูแบบควบคุมอัตราจังหวะดวยตนเองผานเว็บ     ซึ่งเราจะเห็นไดบอย
ในการผสมของการจัดการเรียนรูที่มีการสอนนําในการฝกอบรม    การจัดประชุม หรือการอบรมแบบ
ออนไลนประสานเวลา (synchronous online  conferencing)  การเรียนรูดวยการควบคุมอัตรา
จังหวะดวยตนเองแบบไมประสานเวลา  (asynchronous self-paced study)   รวมถึงการจัด
โครงสรางของงานในการฝกอบรมจากประสบการณการทํางาน หรือ ผูเสนอแนะ  (structured on-

the-job training from an experienced  worker or mentor.)  
  Thorne (2003) ใหความหมายการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา   เปนการรวม
นวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขาดวยกัน ดวยการมีปฏิสัมพันธบนการเรียนแบบ
ออนไลน และการมีสวนรวมในการเรียนแบบด้ังเดิมคือในหองเรียน ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ใชในการ
เรียนรู  มีสวนสนับสนุนและชวยเสริมสรางการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น  สอดคลองกับ Bonk and Graham 

(2006) ที่กลาวไววาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนวิธีการเรียนที่ตองการใหเกิดการเรียนการ
สอนอยางมีประ สิทธิภาพ โดยการผสมผสานระหวาง การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face-to- 

Face), การเรียนการสอนออนไลน (online) ดวยการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการผสมผสาน
ระบบการเรียน (learning systems) ที่หลากหลายเขาดวยกันเพ่ือเปนการแกปญหาที่หลากหลายใน
การเรียน 

  เจนเนตร มณีนาค (2545:66) ใหความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา
หมายถึง การผสานกันระหวางสื่อการสอนหลากหลายชนิดไมวาจะเปนการสอนท่ีมีผูสอน ยืนบรรยาย
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ใหการอบรม หรือการสอนแบบใหทําเวิรคชอปที่มีผูรูคอยตอบคําถามอยางแจมแจง หรือการอานจาก
ตํารารวมทั้งการใช  อีเลิรนนิง 
 
      3.2 องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
   คารแมน (Jared M. Carman, 2002 ) จําแนกองคประกอบของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 

  1. เปนเหตุการณสด (Live Events) การประสานเวลา กิจกรรมการเรียนรูที่นําโดย
ผูสอน โดยผูเรียนมีสวนรวมในเวลาเดียวกัน  เชน การเรียนในหองเรียนเสมือนแบบสดตาม
องคประกอบน้ี John Keller’s ARCS Model ซึ่งประกอบดวย การสรางแรงจูงใจ(Attention) ความ
ตรงประเด็น (Relevance) ความมั่นใจ (Confidence) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดถูกนํามา
ในการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือสนับสนุนความสด (Live) ในการจัดการเรียนรู 
  2. กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเองเปนรายบุคคล ( Self-paced 

learning) เปนการเรียนรูตามความสามารถของตนเอง ดวยอัตราเร็วในการเรียนและระยะเวลาท่ี
เรียนตามความพึงพอใจของผูเรียน เชน เรียนจากอินเทอรเน็ต หรือจากซีดีรอมเพ่ือการฝกอบรม  

  3.   เปนสภาพแวดลอมที่ผูเรียนมีการรวมมือกับผูอ่ืน (Collaboration) ไดแก การใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชบอรดแสดงความคิดเห็น หรือการสนทนาบนอินเทอรเน็ต การ 
รวมมือกันนี้ประกอบดวยการรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูสอนกับผูเรียน 

  4. การประเมิน (Assessment) โดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน
เพ่ือวัดผลการเรียนรูของผูเรียน แนวคิดที่นํามาใชในการประเมินไดเปนอยางดี ก็คือ การวัดผล   
การเรียนรู 6 ขั้นของบลูม (Bloom, 1956) อันไดแก ขั้นความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา 
  5. สิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนการเรียน (Performance support materials) ซึ่ง
รวมถึงวัสดุที่ใชในการอางอิงทั้งแบบเสมือนและของจริง FAQ (คําถามที่ถูกถามบอย) และบทสรุป 

โดยสิ่งเหลานี้ชวยใหเกิดความคงทนของการเรียนรู 
  แกนแทของการผสมผสานก็คือ วิธีการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลนและในชั้นเรียนนั้น 
เปนเพียงแควิธีการ ผูเรียนเรียนรูจากยุทธศาสตรที่ผูสอนนํามาใชในการส่ือสารอยางมีประสิทธิ ภาพ
ผานเทคโนโลยี สิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาในการผสมผสานก็คือ การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู
แบบผสมผสาน จะตองพิจารณาวัตถุประสงคเปนหลัก องคประกอบที่สําคัญในการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานประกอบดวย 

  1. ผูเรียน (Audience) โดยพิจารณาวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร และระดับความรูตางกัน
เพียงใด ผูเรียนมาเรียนดวยความตั้งใจหรือตองมาเรียน     
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  2. เนื้อหา (Content) เนื้อหาบางอยางเหมาะกับการเรียนแบบออนไลน บางอยางมี
ความซับซอน จึงควรตองเลือกวาจะนํามาสอนแบบไหน    

         3.โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) หากมีขอจํากัดในดานสถานท่ี ก็จําเปนที่ตอง
จัดการเรียนแบบออนไลน หากการเรียนน้ันไมมีความจําเปนตองมีการเก่ียวโยงกับภายนอกมากนัก ก็
ไมมีความจําเปนที่จะตองจัดการเรียนแบบออนไลน (Singh and Reed, 2001) 

 
      3.3 แนวคิดในการออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน 
   มีการวิจัยสําหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพบวา นักเรียนแบง
วิธีการเรียนรูออกเปน 3 วิธี บางคนชอบเรียนรูดวยวิธีการเดียว ในขณะที่บางคนชอบวิธีการเรียนรู
หลาย ๆ วิธี ดังนี้ 
   4.3.1 การเรียนรูดวยการเห็น มีนักเรียนที่ชอบการเรียนรูดวยวิธีการน้ีรอยละ 50 - 

70และนักเรียนที่ชอบการเรียนรูดวยวิธีการน้ีชอบการเขียน Whiteboard ชอบชมโปรแกรมนําเสนอ
งานที่มีลักษณะเปนรูปภาพผานโปรแกรม PowerPoint 

   4.3.2 การเรียนรูดวยเสียง มีนักเรียนที่ชอบการเรียนรูดวยวิธีนี้รอยละ 2 - 40 

ลักษณะของนักเรียนที่ชอบเรียนรูดวยวิธีการนี้ชอบฟงการบรรยายและนําเนื้อหามาสรุปทีหลังมี
ความสามารถในการพูดตอหนาสาธารณะ 
   4.3.3 การเรียนรูดวยการกระทํามีนักเรียนที่ชอบการเรียนรู ดวยวิธีนี้ รอยละ 5 – 

20ลักษณะของนักเรียนที่ชอบเรียนรูดวยวิธีการน้ีชอบการเรียนแบบการลอง การจับ และการสัมผัส
การเรียนรูลักษณะนี้เปนการเรียนรูที่ลึกท่ีสุด 

   สําหรับขั้นตอนการออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสานประกอบดวย  3  ขั้นตอนหลัก
ดังนี้ 
  1. ขั้นกอนการวิเคราะห (Pre-Analysis) 

   1.1 การวิเคราะหคุณสมบัติของผูเรียน 

   1.2 การวิเคราะหวัตถุประสงคในการเรียนรู 
  1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการเรียนรูแบบผสมผสาน 

  2. ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมและการออกแบบวัสดุการเรียนรู  
(Design of Activity and Resources) 

   2.1 การออกแบบภาพรวมของการเรียนรูแบบผสมผสาน ประกอบดวย 

     กิจกรรมการเรียนรูแตละหนวยเรียน 

     กลยุทธการนําสงบทเรียนในการเรียนรูแบบผสมผสาน 

     สวนสนับสนุนการเรียนรูแบบผสมผสาน 
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   2.2 การออกแบบกิจกรรมแตละหนวยเรียนประกอบดวย 

     นิยามผลการกระทําของผูเรียน 

     กิจกรรมในแตละวัตถุประสงค 
     การจัดกลุมของกิจกรรมทั้งหมด 

     การประเมินผลในแตละหนวยเรียน 

  2.3 การออกแบบและพัฒนาวัสดุการเรียนรูประกอบดวย 

    การเลือกสรรเน้ือหาสาระ 
    การพัฒนากรณีตาง ๆ  
     การนําเสนอผลการออกแบบและการพัฒนา 
  3. ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนการสอน (Instructional Assessment) 

   3.1 การประเมินผลขั้นตอนการเรียนรู 
   3.2 การจัดการสอบตามหลักสูตร 
   3.3 การประเมินผลกิจกรรมท้ังหมด 

  ผลที่ไดจากขั้นตอนสุดทาย จะนําไปพิจารณาตรวจปรับกระบวนการออกแบบในแตละ
ขั้นที่ผานมาทั้งหมด เพ่ือใหการเรียนรูแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผูเรียน
อยางแทจริง 
 

 3.4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 Khan’s  ( 2003)  กลาววาจุดการเร่ิมตนของการใชคําวา “การจัดการเรียนแบบ
ผสมผสาน” (blended learning)  นั้นเกิดจากการการฝกอบรมในชั้นเรียนปกติ กับการจัดกิจกรรม
ตางๆ ในระบบอีเลิรนนิง ของสมาคมตางๆที่เกิดขึ้นบอย  ๆ  เชน การทํางานแบบไมประสานเวลา 
(เปนลักษณะของการเขาขอมูลโดยผูเรียนที่อยูนอกชั้นเรียนโดยการควบคุมจังหวะและเวลาดวยตัวเขา
เอง)  แตอยางไรก็ตาม  ยังมีสวนสวนที่เกี่ยวของกับการรวมสิ่งตาง ๆ เพ่ือความสะดวกไวดวยกันของ
กลยุทธอีเลิรนนิง หรือในมิติที่หลากหลาย ในปจจุบันนี้โปรแกรมการจัดการเรียนแบบผสมผสานอาจ
เปนการรวมของหนึ่ง หรือมากกวาของมิติตางๆ ตามที่กลาวมา    แมวาจะมีคุณลักษณะของ
หลากหลายองคประกอบก็ตาม  โดยไดแบงรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานดังนี้ 
  3.4.1. การผสมผสานของการเรียนรูแบบออฟไลน และออนไลน  เปนการ
ผสมผสานในระดับที่งายที่สุด   การจัดประสบการณการเรียนแบบผสมผสานท่ีรวมเอารูปแบบการ
เรียนรูออนไลนกับออฟไลนเขาดวยกัน ทั้งนี้ การเรียนรูแบบออนไลนโดยปกติจะมีความหมาย
ครอบคลุมทั้งอินเทอรเน็ต และการจัดการเรียนรูแบบออฟไลนนั้นก็มีความหมายมากกวาการการรู ใน
ชั้นเรียนแบบปกติ   เราสมมติไดวา การจัดการเรียนรูออฟไลนสามารถนําเสนอการจัดการผานทาง
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ระบบการเรียนรูออนไลนได  ยกตัวอยางในประเภทของการผสมผสานท่ีเปนการรวมเอาโปรแกรมการ
จัดการเรียนรูที่กําหนด ใหมีสื่อการเรียนรู และ แหลงทรัพยากรทางการวิจัยหรือศึกษาคนควาทั่วทั้ง
เว็บ  ขณะที่มีการใชการฝกอบรมในชั้นเรียนซึ่งเปนเรียนรูที่ผูสอนนํา การผสมผสานของการเรียนรู
แบบควบคุมอัตราการเรียนรูดวยตนเอง และ การเรียนรูแบบสด  การเรียนรูรวมกัน  (Blending 

Self-Paced and  Live, Collaborative Learning) 

  การจัดการเรียนรูแบบผูเรียนสามารถควบคุมอัตราการเรียนรูไดดวยตนเอง    การ
จัดการเรียนรูแบบเรียนรูรวมกันเปนการใชลักษณะการส่ือสารแบบโตตอบระหวางผูเรียนดวยกัน และ
นําไปสูการแบงปนความรู (knowledge sharing) การผสมผสานกันของการเรียนรูแบบผูเรียน
สามารถควบคุมอัตรการเรียนดวยตนเอง และ การเรียนแบบเรียนรูรวมกันนั้นอาจจะรวมถึงการ
ทบทวนของวรรณกรรมท่ีสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของผูวางกฏเกณฑนั้นๆ   หรือ การสราง
ผลิตภัณฑใหมๆโดยผูคิดคน  ไดแก  การเรียนรูแบบสด   การเรียนรูออนไลน  การเรียนรูแบบเพ่ือน
ชวยเพื่อน  การอภิปรายของการประยุกตใชสื่อในการเรียนรูจากงานและลูกคา 
    3.4.2.การจัดการเรียนรูผสมผสานแบบมีโครงสรางและไม มีโครงสราง 
(Blending   Structured and Unstructured Learning) ไมใชรูปแบบของการเรียนรูทั้งหมดท่ี
คิดไวกอน  

a premeditated   แบบมีโครงสราง  หรือ โปรแกรมการเรียนรูตามรูปแบบ ซึ่งเปนการจัดการ
เนื้อหาในลักษณะเปนลําดับเฉพาะ ที่มีลักษณะเปนบทเรียนในหนังสือ   ในความเปนจริงแลว  การ
จัดการเรียนรูทั้งหมดน้ันเกิดขึ้นในท่ีทํางาน ในรูปแบบท่ีไมมีโครงสรางผานทางพูดคุย พบปะสังสรรค  
หรือ การติดตอกันทางอีเมล การออกแบบโปรแกรมผสมผสานจึงอาจดูเหมือนเปนกิจกรรมท่ีจับเอา
การสนทนาตางๆ และ รูปแบบเอกสารท่ีไมมีโครงสรางตางๆ มาใชเปนเหตุการณในการเรียนรูเพ่ือ
นํามาใชสรางใหเปนองคความรูตามความสนใจ  ซึ่งเปนวิธีที่สามารถสนับสนุนใหความรู และ สรางให
เกิดการทํางานรวมกัน   

   3.4.3.การผสมผสานเนื้อหาที่ เลือกเองกับเนื้อหาท่ีถูกแบงลําดับไวแลว 

(Blending Custom  Content with Off-the-Shelf Content)   การแบงโครงสรางของเน้ือหา
สามารถกระทําไดโดยการใหคําจําความทั่วไป  เปนลักษณะของการจัดการเนื้อหาใหเปนหนวยการ
เรียนเดียว รวมถึงความตองการในเน้ือหาท่ีไมคาดคิดไวกอน   อยางไรก็ตาม เนื้อหาท่ัวไปนั้นจะถูก
สรางไวกอนซึ่งชวยลดความส้ินเปลืองดานการผลิตและระยะเวลาไดมาก  เนื่องจากเปนเนื้อหาท่ีใช
บอย เนื้อหาท่ัวๆ ไปนั้นสามารถใหผูเรียนเรียนโดยควบคุมอัตราจังหวะการเรียนรูดวยตนเอง และ
ผสมผสานเขากับประสบการณที่เปนจริง (ทั้งในหองเรียน และ ออนไลน)  หรือ การจัดสรรเนื้อหา
สาระ   ทั้งนี้ในมาตรฐานของอุตสาหกรรมมีการใช SCORM  (Shareable Content Object 

Reference  Model)    เพ่ือเปนการเปดชองทางในการเขาถึงขอมูลไดอยางยืดหยุนในหลายๆทาง 
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ทั้งแบบหนวยการเรียนที่แบงเปนชั้นความรู และ หนวยการเรียน  เพ่ือสงเสริมประสบการณในการ
เรียนรูใหกับผูใชในขณะที่สามารถประหยัดตนทุนได    
    3.4.4. การจัดการเรียนแบบผสมผสาน การฝกปฏิบัติ และสนับสนุนทักษะในการ
ฝกปฏิบัติ (Blending Learning, Practice, and Performance Support) นาจะเปนสิ่งที่ดี
ที่สุดในรูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู (จุดเริ่มตนของภาระงานใหม) 
กับการฝกปฏิบัติ (การกําหนดภาระงาน หรือ รูปแบบการจําลองสถานการณในกระบวนการามดําเนิน
ธุรกิจ) และ การสงเสริมทักษะในการปฏิบัติงานโดยการใชเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสม ในการศึกษา
รูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสาน ใหศึกษาจุดออนจุดแข็งรูปแบบการสอนแตละรูปแบบ ดังนี้ 
  1.การศึกษาดวยตนเองโดยอาศัยเครื่องมือ e-learning (e-learning self-study) เปน 
หลักสูตรที่ผูเรียนจะตองเรียนรูปดวยตนเองเปนหลัก เหมาะสําหรับการอบรมท่ีตองการถายทอด
เนื้อหาใหแพรกระจายอยางรวดเร็ว หรือเนื้อหาท่ีตองอาศัยการวิเคราะหการอบรมน้ี จะไมมีการ
ติดตอสื่อสารกับผูรวมอบรมคนอ่ืนๆ ทําใหรูปสึกนาเบื่อหนายแตผูออกแบบการอบรมสามารถแกไขได
โดยออกแบบการอบรมใหมีการโตตอบกับผูเรียน 

  2.การอบรมท่ีผูสอนผสมผสานกับการศึกษาดวยตนเองโดยอาศัยเครื่องมือ e-learning 

(Instructor led program blended with self-study e-learning) วิธีการอบรมลักษณะน้ีเหมาะ
สําหรับการพัฒนาทักษะและความรูปในระดับสูง เหมาะสําหรับผูอบรมท่ีเปนกลุมเล็ก ๆ ผูสอนเปนผูที่
มีความรูปความ สามารถวิธีการน้ี จําเปนจะตองมีการเดินทางมาพบกันระหวางผูเรียนและผูสอนเปน
ครั้งคราวทําใหตองมีคาใชจายบาง 
  3.การสอนโดยผานเครื่องมือ e-learning เสริมดวยสื่อชนิดอ่ืนๆ (Live e-learning 

Centered with Other Media Added) เปนการสอนท่ีผูสอนอาจจะสอนผานเคร่ืองมือ e-learning 

หรือสอนผาน Webinars ผูเรียนสามารถเห็นภาพผูสอนและไดยินเสียงผูสอนผานโปรแกรมที่จําเปน          

กอนการอบรมควรแจกเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการอบรม วิธีการสอนลักษณะนี้เหมาะสําหรับการ
เผยแพรขาวสารที่ตองการใหทราบโดยเร็ว และกระจายอยางกวางขวางการอบรมดวยวิธีนี้ตอง
พยายามทําใหมีการเกิดปฏิสัมพันธ ระหวางผูสอนและผูเรียนหรือผูเรียนดวยกัน เวลาที่ใชในการ
อบรมควรอยูในชวงเวลาประมาณ 60 - 90 นาที สําหรับอุปสรรคการอบรมในลักษณะน้ีคือชองกวาง
ของสัญญาณ 

  4.การอบรมโดยใหทํางานจริง (On-the Job Centered) เปนรูปแบบท่ีใชอบรมกันมาก
ในโรงงานและทางการศึกษา จุดมุงหมายการอบรมน้ีคือผูอบรมตองการความชํานาญผูเขาอบรมจะได
ทํางานจริงในสถานท่ีจริง โดยมีผูจัดการเปนผูควบคุมการอบรมลักษณะน้ี หากมีการใชเครื่องมือ e-

learning เขาชวยอาจจะลดเวลาการอบรมไดถึงรอยละ 30 
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 5.  การอบรมโดยใชสถานการณจําลองและการทดลองหองปฏิบัติการ (Simulation 

and lab centered) การเรียนรูป แบบสถานการณจําลอง ทําใหผูเรียนรูปสามารถเรียนรูปไดใน
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย สวนใหญการอบรมลักษณะนี้จะใชกับการอบรมดานคอมพิวเตอร และ
แบบจําลองทางธุรกิจการเรียนรูปแบบหองปฏิบัติการ หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมให นักเรียนได 
กระทําเสมอืน  วาไดเขาทํางานจริง ๆ เชน การควบคุมอุปกรณ router  วิธี การอบรมเชนนี้เหมาะกับ
งานที่ ตองการความเชี่ยวชาญระดับสูง และหากเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริงจะเกิดผล
เสียหายอยางมาก เชน ดานการทหาร เปนตน 

 

   3.5 ประโยชนของการเรียนรูของผสมผสาน 
   ขอดี 
    1.แบงเวลาเรียนอยางอิสระ  

2. เลือกสถานท่ีเรียนอยางอิสระ  
3. เรียนดวยระดับความเร็วของตนเอง 
4. สื่อสารอยางใกลชิดกับครูผูสอน  

5. การผสมผสานระหวางการเรียนแบบดั้งเดิมและแบบอนาคต  

6. เรียนกับสื่อมัลติมีเดีย  

7. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง Child center  

8.ผูเรียนสามารถมีเวลาในการคนควาขอมูลมาก สามารถวิเคราะหและสังเคราะห   
    ขอมูลไดอยางดี 
9.สามารถสงเสริมความแมนยํา ถายโอนความรูจากผูหน่ึงไปยังผูหนึ่งได สามารถ 

    ทราบผลปฏิบัติยอนกลับไดรวดเร็ว (กาเย)  
10.สรางแรงจูงใจในบทเรียนได (กาเย)  
11.ใหแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได (กาเย)  
12.สามารถทบทวนความรูเดิม และสืบคนความรูใหมไดตลอดเวลา (กาเย)  
13.สามารถหลีกเลี่ยงส่ิงที่รบกวนภายในชั้นเรียนได ทําใหผูเรียนมีสมาธิในการ 
     เรียน 

14.ผูเรียนมีชองทางในการเรียน สามารถเขาถึงผูสอนได 
15.เหมาะสําหรับผูเรียนที่คอนขางขาดความม่ันใจในตัวเอง 
16.ใชในองคกรตางๆ สามารถลดตนทุนในการอบรม สัมมนาได 
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  ขอเสีย 

  1.ไมสามารถแสดงความคิดเห็น หรือถายทอดความคิดเห็นอยางรวดเร็ว 
    2.มีความลาชาในการปฏิสัมพันธ 
     3.การมีสวนรวมนอย โดยผูเรียนไมสามารถมีสวนรวมทุกคน 

     4.ความไมพรอมดาน ซอฟแวร Software บางอยางมีราคาแพง (ของจริง)  
     5.ใชงานคอนขางยาก สําหรับผูไมมีความรูดาน ซอฟแวร Software  

     6.ผูเรียนบางคนคิดวาไมคุมคาตอการลงทุน เพราะราคาอุปกรณคอนขางสูง 
    7.ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจดานการใชงานคอมพิวเตอร เพ่ือเขาถึงขอมูลทาง 

   อินเทอรเน็ต 

8.ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบตอตนเองอยางสูง ในการเรียนการสอนแบบน้ี 

9.ความแตกตางของผู เรียนแตละคนเปนอุปสรรคในการเรียนการสอนแบบ 

    ผสมผสาน 

10.สภาพแวดลอมไมเหมาะสมในการใชเครือขาย หรือระบบอินเทอรเน็ต  เกิด 

    ปญหา ดานสัญญาณ 

11.ขาดการปฏิสัมพันธแบบ face to face (เรียลไทม) 
             3.6 ระดบัการผสมผสาน 
 จากการศึกษาระดับการเรียนรูแบบผสมผสาน (กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์ 2548 : 95 ) 
ไดแบงออกเปน 

 1. Informational ออนไลน 5 – 10 % ใชชั้นเรียนมากกวา E-Learning โดยใชในสวน
ของการประมวลการสอน ตารางเวลา       
 2. Supplemental ออนไลน 5 – 10% เก็บสารสนเทศ เชน เอกสารอานประกอบ 
เอกสารประกอบการสอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต การติดตอทางอีเมล 
 3. Blended ออนไลน 50 – 60% เปนการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน 50% 

ใชแทนการเรียนในชั้นเรียน (บรรยาย / สัมมนา / ปฏิบัติ) 
 4. Distanceออนไลน 90 – 100% มีการเรียนในชั้นเรียน นอยมากหรือไมมีเลย เปน
โปรแกรมเรียนออนไลนเต็มรูปแบบมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยมีอยูนอยมาก 

 

4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing : KS) หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู (Shear 

and Learn) ซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญที่สุดและยากที่สุดในกระบวนการจัดการความรู เพราะจะตองสราง
พฤติกรรมใหคนยินยอมพรอมใจท่ีจะแบงปนความรูซึ่งกันและกันโดยไมหวงวิชาการจัดการความรูจึง
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เปนการบริหารที่จะทําใหเกิดเหตุปจจัย และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหคนพรอมที่จะ
แบงปนและเรียนรูรวมกัน (ประพนธ  ผาสุกยืด, 2547 ; บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ 2547 ; วิจารณ 
พานิช, 2548) ในทางปฏิบัตินั้นการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมี 2 มุมมองที่เราจําเปนตองพิจารณา 
(Nonaka and Takeuchi, 1995;Grant, 1996) คือ มุมมองดานระบบเทคโนโลยี การแบงปน
แลกเปล่ียนความรูของบุคคลนั้นมิใชเรื่องงายๆ ที่จะทําใหทุกคนเต็มใจที่จะถายทอดความรูที่มีอยู
ออกไป (Davenport and Prusak, 1998) โดยทั่วไป แลวบุคคลมักจะไมแบงปนแลกเปล่ียนความรู
ของตน นอกเสียจากวาเขาคิดวาถาการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับคนอ่ืนนั้นเปฯสิ่งที่มีคุณคาและ
สําคัญสําหรับเขา ซึ่งมีผูสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 Nonaka (1999) and Liebowitz (2001) กลาววา พฤติกรรมการถายทอด แบงปน และ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล หากการแบงปนแลกเปล่ียนความรูระหวางบุคคลเปนระบบท่ีดีแลว 
จะชวยลดความซํ้าซอน ลดเวลาในการแสวงหาความรูใหม นอกจากนี้หากมีการเผยแพรแนวทางการ
ปฏิบัติทํางานที่ดี (Best Practice) ขอมูลมีความเชื่อถือได มีระบบการจัดเก็บความรูที่ดี สามารถ
เขาถึงและคนหาความรูไดงาย ก็จะทําใหสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาในการทํางานได
รวดเร็วข้ึน 

 Robertson (2002) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระบบการแบงปนแลกเปล่ียนความรูพบวา 
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูเปนกิจกรรมระหวางบุคคล และตองเขาใจวาบุคคลเหลานั้นจะมีการ
แบงปนแลกเปล่ียนความรูเปนขั้นตอนแรก เพ่ือใหการทํางานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จ 
นอกจากน้ี พบวาปจจัยเก่ียวกบสภาพแวดลอมหลายปจจัยที่มีผลกระทบตอระบบหรือพฤติกรรมการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู เชน ความตั้งใจของทีมงาน ขั้นตอนการทํางาน การใหความรวมมือในทาง
ปฏิบัติ และธรรมชาติของขอมูลที่นํามาแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเปนตน 

 Lipshitz and Popper(2000) และ Wah, Loh, Menkhoff, and Evers,(2005) พบวา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูไดแกรางวัลและการใหคํายกยองชมเชยความ
เชื่อถือไววางใจ การยอมรรับฟงความคิดเห็น ความรูที่ตนสะสมมา บรรยากาศของระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานในปจจุบัน รวมทั้งโครงสรางของงาน และรูปแบบความเปนผูนําของผูบริหารก็มีผล
ตอการแบงปนแลกเปล่ียนความรูของพนักงานดวยเชนกัน นอกจากน้ีพบวาระบบขอมูลสารสนเทศมี
ผลตอพฤติกรรมการแบงปนแลกเปล่ียนความรูของพนักงานเชนเดียวกัน กลาวคือ หากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองคความรูมีความสะดวกคลองตัวและทันสมัย จะชวยเอ้ืออํานวย
ใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมากขึ้น 

 กลาวโดยสรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ เปนกระบวนการที่บุคคลรวมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยใชวิธีการพูดคุยสนทนา การอภิปรายโตแยง การต้ังคําถาม การสรุปแนวคิดใหมๆ และการ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรวมกัน  โดยผานการสนทนา เสวนา 
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ประชุมเปนตน ทั้งนี้อาจพบไดทั้งในลักษณะท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยการคนหาผูที่รู
วิธีการทํางานและสงเสริมใหเขาเหลาน้ันบอกส่ิงที่ตนรูใหผูอ่ืนไดเรียนรูดวย จะไดนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ไมวาจะลอกเลียนแบบไปใชตรงๆ หรือนําไปประยุกตก็ตาม โดยอาศัยรูปแบบกิจกรรมและ
วิธีการแลกเปลียนเรียนรูที่เปนรูปธรรม ประกอบดวยทักษะตางๆ ไดแก การคนควาแสวงหาขอมูล 
การทําความเขาใจ การยืนยันใหความเห็นตอขอมูลที่ไดนั้นวาตรงกับความตองการหรือไมและการ
แปลงความรูไปสูการปฏิบัติ เปนตน 

 การแลกเปลี่ยนความรูมีการใชเครื่องมือหลากหลายประเภทในการถายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู รวมทั้งการชวยใหผูตองการใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก เพ่ือสงเสริมใหการจัด
ความรูใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถแบงตาม
ความเหมาะสมของประเภทความรูดังนี้ 
 1. ความรูที่ชัดแจง ซึ่งสามารถถายเทโดย 

  1.1 การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติเปนเลิศในรูปของเอกสารเพ่ือความสะดวกใน
การคนหาและการนําไปใช อาเปนกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ผลงานประจําปเปนตนควรมีการจัดทํา
ฐานความรูของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพ่ือใหผูสนใจสามารถเขามาเรียนรูไดซึ่งการรวบรวมวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศอาจไดจากการทําการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

  1.2 การใชเทคนิคเลาเรื่อง (Story Telling) เปนการเผยแพรสิ่งที่ไดเรียนรูใหแก
ผูสนใจ โดยตองสรางความสมดุลระหวางความนาสนใจในการบรรยายเรื่องและเนื้อหาท่ีตองการสื่อ 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืนและกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลความรู 
  1.3 สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) คลายสมุดโทรศัพท แตจะบันทึกแหลงที่มา
ของความรูประเภทของความรู และผูเชี่ยวชาญในแตละดาน รวมทั้งขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญ เชน 
ผลงานที่ผานมา เร่ืองที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปฯการชวยสรางความเชื่อมโยงระหวางคนท่ีตองการใช
ขอมูลกับแหลงขอมูล เพ่ือทําใหรูวามีขอมูลอยูที่ใดและสามารถเขาถึงขอมูลนั้นไดอยางไร นอกจากนี้
ยังสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลผานระบบเว็บไซตตางๆไดดวย 

  1.4 ฐานความรู (Knowledge Bases) เปนการเก็บขอมูลความรูตางๆในระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือใหผูตองการใชคนหาขอมูลความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดตลอดเวล ผานระบบอินเทอรเน็ต อินทราเน็ตหรือระบบอ่ืนไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
ถูกตอง แตทั้งนี้ควรคํานึงถึงความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย 
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 2. ความรูที่อยูในตัวคน ซึ่งสามารถถายเทโดย 

  2.1 การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) เพ่ือทํางานรวมกันใน
เรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่กําหนดขึ้นภายใตความเชื่อที่วา การทํางานในแตละเรื่องตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจาก
หลายดานมาแลกเปล่ียนประสบการณและทํางานรวมกันจึงจะประสบความสําเร็จการแลกเปลี่ยน
หรือถายทอดความรูจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากข้ึน สิ่งสําคัญควรมีการจดบันทึก รวบรวม
ความรูที่เกิดขึ้นในระหวงที่มีการพบปะแลกเปล่ียนความรูระหวางกันไวดวย 

  2.2 กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation &Quality Circles : IQCs) 

เปนการรวมตัวกันของสมาชิกที่มาจากตางหนวยงานหรือตางระดับ เพ่ือคนหาวิธีการท่ีจะบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวหรือเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ เปนการระดมสมองเพ่ือกําหนดแนวคิด
ตางๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาตามหัวขอที่ตั้งไวและคนหาทางเลือกที่ดีที่สุดชวยแกปญหาในการ
ทํางานของหนวยงาน ซึ่งควรมีการจดบันทึกขอมูลหรือความรูที่เกิดขึ้นรวมทั้งปญหาและความสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนดวย 

  2.3 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) เปนกลุมคนท่ีมารวมตัว
กัน ซึ่งมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกันซึ่งมีความไววางใจและ
ความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูระหวางกันเปนการรวมตัวโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ เพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีขึ้น ควรมีการบันทึกสิ่งที่เรียนรูระหวางกันเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

  2.4 ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) เปนวิธีการถายทอดความรูแบบตัวตอตัว
จากผูที่มีความรูและประสบการณมากกวาไปยังบุคลากรรุนใหมหรือผูที่มีความรูหรือประสบการณ
นอยกวา เปนการสอนดานการงานและเปนที่ปรึกษาในเวลามีปญหาหรือสับสน ผูที่เปนพ่ีเลี้ยงมักมี
ตําแหนงและอาวุโสกวา ที่สําคัญตองเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องพฤติกรรม จริยธรรม และการทํางานให
สอดคลองกับความตองการ 
  2.5 การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงานซึ่งอาจ
อยูภายในสายงานเดียวกันหรือขามสายงานเปนระยะๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณของท้ังสองฝาย ทําใหผูถูกยายเกิดการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลายมากขึ้นการยืมตัว
บุคลากรมาทํางานชั่วคราวเปนการยายบุคลากรระดับบริหารหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงไปชวย
ทํางานในหนวยงานขามสายงาน เปนการกระจายความรูที่ไดผลในระยะส้ันในขณะเดียวกัน ผูถูกยืม
ตัวจะไดเรียนรูจากบุคลากรในหนวยงานอื่น สามารถนําไปพัฒนางานหรือสรางความรูใหม 
  2.6 เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) เปนการจัดการ
ประชุมหรือกิจกรรมท่ีเปนกิจจะลักษณะอยาสม่ําเสมอ เพ่ือเปฯเวทีใหบุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุย
กระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันได เชน การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ 
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 Hensen (1999) กลาวถึงพฤติกรรมในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซึ่งเปนกระบวนการ
สําคัญของการบริหารความรูวาเกิดข้ึนได 2 หนทางหลักคือ 

  1. โดยอาศัยการเขารหัส (Codification approach) คือ ความรูจะถูกแปลงใหอยู
ในรูปแบบตางๆ และเก็บไวในคลังความรู รูปแบบของการส่ือสารจะปนลักษณะท่ีคนติดตอกับตัว
ความรูซึ่งอยูในรูปเอกสารท่ัวไปหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส (people-to-ducument) ทําใหเกิด
พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูผานทางฐานความรู ดังน้ันการพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสจึงเปนส่ิงจําเปนที่ตองดําเนินการ 
  2. โดยการเขาหาบุคคล (Personalization approach) คือ รูปแบบของการส่ือสาร
จะเปนลักษณะที่เปน บุคคลกับบุคคล เทคโนโลยีที่สามารถนําไปใชในการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส การสนทนา
อิเล็กทรอนิกส การใชซอฟตแวรชวยในการทํางานรวมกัน ดังนั้น ระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ
จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนา 
  Daveport and Prusak (1998) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมของการแบงปน
แลกเปล่ียนความรูไววา  ปจจัยที่ทําใหบุคลากรเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูมี 4 ประการ คือ
การชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมไดหวังส่ิงตอบแทน (Altruism) การแบงปนแลกเปลี่ยนผลประโยชน 
(Reciprocity) การมีชื่อเสียงกิตติศัพท (Repute) การไววางใจ (Trust) ซึ่งการไววางใจเปนปจจัยท่ี
สําคัญที่สุด 

ประพนธ  ผาสุกยืด (2547) ไดนําเสนอการจัดการความรู โมเดลปลาทู ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ 

 

 

 
  

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดง 
สามองคประกอบหลักของการจัดการความรูเปรียบเทียบกับปลา (ประพนธ  ผาสุกยืด, 2547) 

 1. สวนหัวปลา  เปรียบไดกับ Knowledge Vision เรียกโดยยอวา KV หมายถึง สวนที่เปน
วิสัยทัศนหรือทิศทางของการจัดการความรู โดยกําหนดวิสัยทัศนวา จะทํา การจัดการความรูเพ่ืออะไร 

สวนกลางลําตัวท่ีสําคัญที่สุด 
(Knowledge Sharing) KS 

สวนกลางลําตัว 
(Knowledge Vision) KV สวนหาง 

(Knowledge Assets) KA
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หรือจะมุงหนาไปทางไหน จะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนกระบวนการหรือ
กลยุทธที่จะใหงานบรรลุผลตามท่ีตองการ โดยใชความรูเปนฐาน หรือเปนปจจัยทําใหงานสําเร็จ 

 2. สวนกลางลําตัว เปรียบไดกับ Knowledge Sharing เรียกโดยยอวา KS หมายถึง สวนของ
การแลกเปล่ียนเรียนรูกันซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดและยากที่สุดในกระบวนการทําการจัดการความรู 
เพราะจะตองสรางวัฒนธรรมองคกร ใหคนยินยอมพรอมใจท่ีจะแบงปน ความรูซึ่งกันและกันโดยไม
หวงวิชา คําวา “การจัดการ” ในที่นี้หมายถึง การบริหารท่ีจะทําใหเกิดเหตุปจจัย และสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมสนับสนุนใหคนพรอมที่จะแบงปนและเรียนรูรวมกัน 

 3. สวนท่ีเปนหางปลา เปรียบเทียบไดกับ Knowledge Assets เรียกโดยยอวา KA หมายถึง
องคความรูที่เก็บสะสมไว เปนคลังความรู ซึ่งมาจาก 2 สวน คือ ความรูที่ชัดแจง หมายถึงความรูเชิง
ทฤษฏีที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนอยางเปนรูปธรรม เชน เอกสารตํารา และคูมือปฏิบัติงาน เปนตน 
และความรูโดยนัย หมายถึงความรูที่อยูในตัวคน ซึ่งไมปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรม หรือเปนเอกสาร 
ตํารา แตเปนส่ิงที่มีคุณคามาก และทําอยางไร เม่ือบุคคลออกจากหนวยงานไปแลวแตความรูนั้น 
ยังคงอยูกับหนวยงาน ไมสูญหายไปพรอมกับตัวบุคคล 

 การจัดการความรูในสวนของ KA นี้ เปนสวนท่ีตองพ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ชวยใน
การจัดเก็บใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการเรียกใชและปรับแตงความรูใหทันสมัยอยูเสมอรวมทั้งมี
การกําจัดความรูที่ไมใชแลว เพ่ือใหคลังความรูไมใหญเกินไป มีเฉพาะข อมูลที่จําเปนเทานั้น 
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ชวยทําหนาที่เปนพ้ืนที่เสมือน (Virtual Space) ใหคนที่อยูไกลกัน สามารถ
แลกเปลีย่นเรียนรูไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 

ธเนศ  ขําเกิด (2549) กลาววา การจะทําใหบุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูตองจัดการให
เกิดบรรยากาศเหลานี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงนาจะเกิดผลดีอยางนอย 9 ประการดังนี้ 
 1. เกิดการเทียบเคียงความรูกัน 

 2. เปนการแลกเปลี่ยนแบงปนแนวการปฏิบัติที่เปนเลิศรวมกัน 

 3. กระตุนใหคนเกิดความกระตือรือรน 

 4. บุคคลากรสรางกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน 

 5. สงเสริมการมีสวนรวม (การรวมคิดรวมทํา) 
 6. แตละคนตางทําตามพันธะสัญญาที่มีตอกัน 

 7. สรางความเสียสละ และดูแลซึ่งกันและกัน 

 8. รูจักปรับตัวและยืดหยุน 

 9. สรางวัฒนธรรมนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning organization) 

 กลาวไดวา การแลกเปล่ียนเรียนรู คือ การเผยแพร แบงปนความรู มีการถายโอน สงมอบ 
หรือแลกเปล่ียนทรัพากร ความรู ประสบการณไปยังกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองรวดเร็ว และตรง
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เวลา โดยผานกลไกอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชความรูในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ซึ่งเปนประโยชนตอการทํางานและในชีวิตประจําวัน สามารถทําไดในหลายรูปแบบ เชน การบอกเลา 
การอภิปรายในประเด็นหรือหัวขอที่สนใจรวมกัน การถายทอดเปนลายลักษณอักษรไดแก เอกสาร 
ตํารา ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร กระจายความรู โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะคือ 

 1. การปอนความรู (Push) คือ การสงขอมูล/ความรูใหผูรับไมไดรองขอหรือตองการหรือ
เรียกงายๆ วาเปนแบบ Supply-based เชน การสงหนังสือเวียนแจงใหทราบเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ 
ขาวสารตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะทําใหผูรับรูสึกวาไดรับขอมูล/ความรูมากเกินไปหรือไมตรงตามความ
ตองการ 
 2. การใหโอกาสเลือกใชความรู (Pull) คือ การที่ผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะขอมูล/

ความรูที่ตองการเทาน้ันซึ่งทําใหลดปญหาการไดรับขอมูล /ความรูที่ ไมตองการมากเกินไป 
(Information Overload) การกระจายความรูแบบนี้เปนแบบ Demand-based 

 

 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการเรียนรูที่คนคนเดียวไมสามารถไปถึงได ตองการ การ
แลกเปลี่ยนจากคนอ่ืนมาเสนอแนะมุมมองอ่ืนหรือขอมูลอ่ืน (วิจารณ  พานิช, 2548) ดังนั้นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเปาหมายจึงมิใชการเอาชนะวาความคิดของใครดีกวา แตเปนการรวมกระบวนการ
ที่ทุกคนชนะเพราะไดเรียนรูมากกวาที่คนเพียงคนเดียวจะกระทําได การเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยใช
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเครื่องมือนั้น มีแนวทางการปฏิบัติรวมกันดังนี้ 
 1. การมองผูอื่นเปนกัลยาณมิตร 
 1.กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีผูมีสวนรวมดวยกันเปนกัลยาณมิตรท่ี
รวมกันทําความกระจางในเร่ืองที่อยูในความสนใจรวมกัน ทัศนคติดังกลาวจะทําใหคําพูดออกมาใน
แนวบวก และไมกอความรูสึกระคายเคืองตอผู อ่ืนความเปนกัลยาณมิตร ซึ่งกันและกัน ไมได
หมายความวาทุกคนจะตองมีความคิดเห็นเหมือนกัน ถาทุกคนมีความเห็นเหมือนกันกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก็จะไมเกิดผล ผลจะเกิดตอเมื่อคนที่มีความคิดเห็นและประสบการณหลากหลายมา
เขากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ภายใตบรรยากาศของกัลยาณมิตร ยิ่งความเห็นแตกตางกันมาก
เทาไรการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูก็ยิ่งยาก และในเวลาเดียวกันผลที่ไดก็ยิ่งมากดวย (วิจารณ  
พานิช, 2548) 
 2. การสรางสมดุลระหวางการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับการอภิปรายโตแยง 
 การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการทํางานเปนทีมตองอาศัยทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู และการ
อภิปรายโตแยง ใชรวมกันอยางชํานาญ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหวาง 2 วิธีการนี้ การอภิปรายโตแยง
เปนวิธีการสรางความคิดเห็นรวมกันจากความคิดเห็นที่หลากหลาย ในขณะที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู
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เปนการเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อนําไปสูการคนพบขอคิดเห็นใหม การแลกเปล่ียนเรียนรูจึง
เปนการตรวจสอบทําความรูความเขาใจเรื่องที่มีความซับซอน เม่ือเขาใจถึงระดับหึ่งแลวจะตองมี
ขอสรุป ขอตกลง โดยทําความเขาใจประเด็นยกระดับขึ้นไปเปนกระบวนทัศนใหม หรือชุดความคิดชุด
ใหมสําหรับนําไปปฏิบัติ การจะบรรลุผลเชนนี้ไดจําเปนตองใชวิธีการอภิปรายโตแยง เมื่อกลุมมีการใช
วิธีการน้ีรวมกันนานเขาจะมีความรูสึกเชื้อมั่น (Trust) ซึ่งกันและกัน และรูวิธีคิดของกันและกัน รู
ศิลปะในการนําเสนอจุดยืนหรือแนวคิดของตนเองแบบนุมนวล และรูจักแสดงบทบาทในจุดยืน
ตางๆกัน ซึ่งจะทําใหการเรียนรูรวมกันมีความสนุกสนานมากขึ้น (ธงชัย  สมบูรณ, 2549) 

 

 3. การคิดทบทวนไตรตรองและการต้ังคําถาม 
 การคิดทบทวนไตรตรอง (Reflection) และการตั้งคําถาม (Inquiry) นอกจากจะเปน
เครื่องมือสําหรับทําความเขาใจแบบจําลองความคิดเห็น (Mental Models) แลวยังเปนเครื่องมือ
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย และยังเปนพ้ืนฐานสําหรับการอภิปรายโตแยงดวยเชนกัน ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและการอภิปรายโตแยง ผลสุดทายที่ตองการคือความเห็นรวม (Consensus) ซึ่ง
สามารถสรุปเขาสูความเห็นรวมได 2 แบบคือ แบบหาจุดรวม (Focusing down) คือหาสวนที่เปน
ความเห็นพองในกลุมสวนที่เห็นไมตรงกันก็ละไว และแบบขยายสูมุมมองรวม (Opening up) เปนการ
นําความเหน็ทั้งหมดมาสังเคราะหเขาดวยกัน ขยายมุมมองแบบยกระดับกระบวนทัศนขึ้นไปอีกระดับ
หน่ึงที่สามารถรวมเอาความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายท้ังหมดนั้น เขาเปน “ภาพรวม” ภายใต
กระบวนทัศนหรือชุดความคิดใหม (ธงชัย  สมบูรณ, 2549) 
 4. การเปดเผยและอธิบายความคิด 

 การไมยอมเปดเผยความคิดของตนเอง ไมยอมเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนสภาพ
ทีบ่รรยากาศภายในกลุมที่ไมมีความเปดกวาง (Openness) ไมมีการเปดใจ เพราะกลัวผูอ่ืนเห็นความ
ผิดพลาดในความคิดนั้น กลัวจะเสียหนา กลัวการถูกวิพากษวิจารณ เมื่อกลุมเรียนรูรวมกันจะตอง
เรียนรูทักษะในการเปดเผยและอธิบายความคิด และความสมดุลระหวางการตั้งคําถามกับการผลักดัน
ความคิดเห็นและสามารถนํามาเปนพลังในการเรียนรูและสรางผลงานได (วิจารณ  พานิช, 2548) 
 5. การฝกปฏิบัติ 
 การเรียนรูรวมกันเปนทีมตอการทักษะในเรียนรูรวมกันซึ่งเปนทักษะคนละแบบกับการเรียนรู
สวนบุคคล และเปนทักษะที่เรามักไมไดรับการฝกฝน แมแตผูบริหารระดับสูงก็มักไมไดรับการฝกฝน
และไมคุนเคยกับทักษะนี้ การฝกปฏิบัติทักษะการเรียนรูเปนทีมนี้อาจทําในชีวิตการทํางานจริงๆหรืฝก
ในโลกจําลอง (Micro World) ก็ได ทั้งนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหมีอิสระในการทดลอง เชน การฝกปฏิบัติ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยอาจคิดสถานการณสมมติข้ึนมาใชฝกปฏิบัติ(วิจารณ  พานิช, 2548) 
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 การแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยใหเกิดการเชื่อมโยงการเรียนรูสวนบุคคลไปสูการเรียนรูรวมกันของ
กลุมแลว แตประสิทธิภาพของการเรียนรูรวมกันเปนทีมยังเกี่ยวเนื่องกับปจจัยอ่ืนที่มีความสําคัญอีก
หลายประการ ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาองคประกอบขึ้นตนของการจัดการเรียนรูรวมกัน
เปนทีมเพ่ือคนหารูปแบบการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรวบรวมปจจัยท่ี
สงเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรูรวมกันเปนทีม สรุปไดดังนี้ 
 1. การใหความรูเกี่ยวกับทีม (Team training) การท่ีผูสอนไมใหคําแนะนําแกผูเรียนในการ
ทํางานกลุม จะสงผลใหกลุมผูเรียนมีความเครียดและกังวลใจ Bolton(1999 อางถึงใน วราภรณ  
ตระกูลสฤษดิ์, 2545) ไดทําการศึกษาโดยการสํารวจผูเรียนในศาสตรสาขาตางๆ จํานวน 199 คนเพ่ือ
สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับประสบการณในการเรียนรูโดยใหทํางานกลุม เขาพบวา ผูเรียนจะมี
ความพึงพอใจมากเม่ือผูสอนไดจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับทีมแกผูเรียนทุกคนในชั้นเรียน กอนที่จะ
มอบหมายใหไปเรียนรูและทํางานรวมกัน 

 2. การกําหนดระยะเวลาในการทํางานรวมกันในทีม (Long-tern work team) มีงานวิจัย
หลายเรื่องท่ีผลการวิจัยสนับสนุนวา การเรียนรูเปนทีมจะเกิดไดดีและมีประสิทธิภาพในกลุมท่ีมี
ระยะเวลาในการรวมทีมกันยาวนาน (Druskat, 1999) 

 3. การสะทอนความคิด (Reflection) เปนการรวมกันสํารวจตรวจสอบความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม โดยสมาชิกเสนอขอคิดเห็นออกไปเพื่อใหแกกองกลางสําหรับนําไปตรวจสอบและเลือก
หาความคิดที่ดีท่ีสุดสําหรับสถานการณหรือเพ่ือการแกไขปญหานั้นๆ 

 4. การอภิปราย เปนการนําเสนอแนวความคิดของสมาชิกในกลุม มีเปาหมายเพ่ือนําไปสูการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งโดยสมาชิกจะอภิปรายเพ่ือปกปองแนวความคิดของตนเอง 
(Festinger, 1954 อางถึงใน Druskat, 1999) 

 5. การสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน (Interpersonal understanding) ความเขาใจซ่ึงกัน
และกันชวยใหสมาชิกในทีมมีความผูกพันกัน เขาใจกัน เรียนรูความแตกตางกันและกัน สามารถแบง
งานกันทําไดอยางถูกตองและเหมาะสม (Druskat, 1999 ; Johnson and Johnson, 1991) 

 6. ความสามารถในการเผชิญปญหาและแกไขขอขัดแยง (Confrontation and conflict 

enhance group and development) ทีมเรียนรูที่มีประสิทธิภาพไมใชทีมที่ปราศจากขอขัดแยง 
แตเปฯทีมที่เผชิญและจัดการกับความขัดแยง ไดอยางฉลาด (Druskat, 1999) 

 7. การติดตอสื่อสารภายในกลุมที่ดี (Inter group communication) จะทําใหรูจุดแข็งและ
จุดดอยของสมาชิก อันจะนํามาปรับปรุงการเรียนรูและการทํางานรวมกันไดอยางดี (Festinger, 

1954 อางถึงใน Druskat, 1999) 
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 8. การใหขอมูลยอนกลับจากกลุมเพ่ือน (Task feedback from peer) การไดรับขอมูล
ยอนกลับในลักษณะของขอคิดเห็นจากเพ่ือนในกลุมจะชวยในการเพ่ิมหรือยกระดับการเรียนรูของ
บุคคล (Nadler, 1979 อางถึงใน Druskat, 1999) 

 9. ความสามารถในการแกปญหา (Pro-activity in problem solving) มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการเรียนรูเปนทีมและผลงานของทีม กลาวคือ ถาการแกปญหาในทีมสามารถทําไดดี การ
เรียนรูในทีมและผลงานของทีมจะประสบความสําเร็จสูงเชนเดียวกัน (Druskat, 1999) 

 10. การเรียนรูเปนทีม (Team learning) จะชวยสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธสวนบุคคล
เพ่ิมข้ึน และชวยสงเสริมใหเกิดทักษะในการแกปญหา (Druskat, 1999) 

 11. ความรูในการบริหารจัดการภายในทีม (Management education) มีผลตอ
ประสิทธิภาพของการเรียนรูภายในทีม ดังนั้นควรมีการใหความรูแกสมาชิกในทีม มีความรูเกี่ยวกับทีม
ใหดีพอเพียงที่จะเขาใจซ่ึงกันและกัน สามารถเรียนรูและทํางานรวมกันได (Gersick, 1989) 

 4.2 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 การศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคคลมีความสําคัญ
ตอการจัดส่ิงแวดลอมทางการเรียน กิจกรรมการเรียน ตลอดจนบรรยากาศทางการเรียที่จะสงเสริม
และกระตุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ทั้งระหวางกลุมผูเรียนดวยกันและกับครูผูสอน 

 Sharratt และ Usoro (2003) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชนนักปฏิบัติ และนําเสนอในรายงานเรื่อง Understanding 

Knowledge Sharing in Online Communities of Practice เสนอแนะปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคคล ประกอบดวย 

 1. โครงสรางขององคกร (Organization structure) ไดแก ความยืดหยุนและการตอบสนอง
ขององคกร และการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ 

 2. โครงสรางสนับสนุนดานเทคนิค (Technical infrastructure) คือการสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการทํางานรวมกันในองคกร 
 3. ความไววางใจ (Trust) เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีการเปดใจในการพูดคุย, สื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางปลอดภัย, การอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารและการรวมมือ
ตลอดจนความเต็มใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 4. ความกาวหนาในอาชีพ (Career advancement) คือการใหรางวัลหรือผลตอบแทนท่ีดี 
 5. ความรูสึกเปนหมูคณะ (Sense of community) พรอมที่จะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
เรียนรู 
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 Fu(2005) ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
องคกร ปรากฏในบทความเร่ือง IT Based Knowledge Sharing and Organization Trust 

ประกอบดวย 

 1. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ไดแก วัฒนธรรมขององคกร, บุคลิกภาพของบุคคลใน
องคกร ตลอดจนบรรทัดฐาน คานิยมของบุคคล 

 2. ผลกระทบ (Affect) ไดแก ความรูสึกรวมกัน, ความภาคภูมิใจ, ความพอใจหรือไมพอใจ 
และความกดดัน 

 3. การรับรูความสําคัญ (Perceived Consequences) ไดแก การรับรูประโยชนและความ
งายตอการใชงาน 

 4. การสงเสริมสนับสนุน (Facilitation Conditions) ไดแก วัตถุประสงคที่ชัดเจนและการให
การสนับสนุนดานเทคนิค 

 5. ความเชื่อม่ันในองคกร (Organization Trust) ไดแก ความเชื่อม่ันในคุณภาพและ
ความสามารถของผูเชี่ยวชาญและของกลุม และความเต็มใจ 

 Andriesen(2006) ทําการศึกษาในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอในบทความ
เรื่อง To share or not to share, that is the question. Conditions for the willingness to 

share knowledge สรุปไดวา เงื่อนไขของความเต็มใจในการเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคคล 
ประกอบดวย 

 1. พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูในปจจุบัน (Actual Knowledge sharing behavior) 

 2. ปฏิสัมพันธขององคกรและบุคคล (Interaction of organizational and personal 

factors) 

 3. ลักษณะขององคกร (Characteristics of the organization) 

 4. ความเชื่อ (Beliefs) ของบุคคลที่เปนสวนที่ทําใหเกิดแรงจูงใจพ้ืนฐาน, แรงจูงใจที่เปน
ผลตอบแทน และการกลัวความลมเหลว ตลอดจนลักษณะนิสัยของบุคคล 

 5. การสนับสนุนจากองคกรและความตองการของบุคคล (Organization incentives and 

personal needs) 

 6. วัฒนธรรม, โครงสราง, การจัดการ และเทคโนโลยีในองคกร (Organaization culture} 

structure, management and technology) 

 

4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขาย 
 คุณลักษณะอยางหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ชวยในการกระจาย
ความรู ถายทอดความรูใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถชวยใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

การจัดเก็ฐและดูแลขอมูล องคความรูที่มีอยูเปนจํานวนมากไดอยางสะดวกทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปสูการเปนสังคมสารสนเทศ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันจึงมุงไปที่การสรางและการใช
เครือขายโดยมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ มาเชื่อมตอกันเปนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ซึ่งมีผลทําใหการดําเนินงานในองคกรสามารถทําไดอยางเปนระบบและสามารถ
พัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่องประโยชนที่เกิดขึ้นในดานการเรียนรูก็คือ กอใหเกิดการไหลเวียน
ของขอมูลขาวสาร ความรู การแสวงหาความรู ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลและ
องคกร 
 ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอร 
 เครือขายคอมพิวเตอร คือการตอเชื่อมอุปกรณคอมพิวเตอร เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ หรือแมกระทั่งฐานขอมูลเขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการใชทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน โดยปกติแลวในเครือขายมักประกอบดวยคอมพิวเตอรแมขาย (Main 

server), คอมพิวเตอรแมขายยอย (Individual server) เครื่องลูกขาย (Client of Desktop 

computer) และฐานขอมูล (Database) 

 คอมพิวเตอรแมขายจะทําหนาที่ในการบริหารทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบเครือขายทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงสิทธิในการใชของผูใชงานระบบและการกําหนดมาตรฐานในความ
ปลอดภัยของขอมูลหรือสารสนเทศท้ังหมด ซึ่งอาจทําไดโดยใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรเองก็ได การใช
งานเครือขายสามารถใชไดท้ังในสถานที่ที่ทํางาน หรือแมกระทั่งการใชสายโทรศัพทตอเขามาโดยผาน
โมเด็มก็ได (www.itguides.com) กลาวไดวาประโยชนที่ไดรับจากการเชื่อมตอของเครือขาย
คอมพิวเตอรก็คือ การใชทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

 เครือขายคอมพิวเตอรมีหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรเพียง 2-3 เครื่อง
สําหรับใชงานในบานหรือองคกรขนาดเล็ก ไปจนถึงเครือขายขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอกันทั่วโลก
เรียกวา เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet : Inter Connection Network) ซึ่งถือวาเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ ในเชิงพ้ืนที่นั้น อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่มี
ขนาดครอบคลุมไปท่ัวโลกและทุกทวีป เกือบทุกประเทศอยูในเครือขายอินเทอรเน็ตรวมทั้งประเทศ
ไทยดวย สวนในเชิงปริมาณนั้น หมายถึง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ตมี
จํานวนมากมายนับสิบลานเคร่ืองตอโยงถึงเสมือนใยแมงมุม (www.geocities.com) ซึ่งแทจริงแลว
เครือขายอินเทอรเน็ตไมใชเครือขายคอมพิวเตอรเครือขายเดียว แตอินเทอรเน็ตประกอบดวย
เครือขายหลายๆเครือขายดวยกัน บางคร้ังจึงเรียกอินเทอรเน็ตวา เครือขายของเครือขาย (Network 

of Networks) 
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 เครือขายคอมพิวเตอรหรือเครือขายอินเทอรเน็ต ถูกใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูที่ใหญที่สุด
และสมบูรณที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากในอินเทอรเน็ตมีขอมูลจํานวนมหาศาลและทุกประเภทเก็บอยู และยัง
มีเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลที่ตองการในลักษณะของการแบงปนทรัพยากร
บนเครือขาย นอกจากน้ี ยังสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ หรือ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 

 การแบงปนการใชทรัพยากรของเครือขายอินเทอรเน็ต 
 เครือขายอินเทอรเน็ต เปนเครือขายขนาดใหญที่เกิดจากการเชื่อมตอของเครือขายขนาดเล็ก
หลายเครือขายท่ัวโลก เปนเครือขายท่ีใชเทคโนโลยีระดับสูงที่เปดกวางสูสาธารณชนอยางแพรหลาย
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันได ขอมูลจากวิกิพีเดีย 
สารานุกรม เสรี (2006) เสนอแนะวา เครือขายอินเทอรเน็ตเปนการผสมผสานกันของระบบเครือขาย
ที่แตกตางกันทั่วโลกใหเปนหนึ่งเดียวกัน โดยใชเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ ซึ่งมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 สําหรับในองคกร เมื่อกลาวถึงการแบงปนทรัพยากรของเครือขาย จะครอบคลุมทุกสิ่งทุก
อยางที่อํานวยความสะดวกกับผูใช เชน แฟมขอมูล ฐานขอมูล รูปภาพ ตลอดจนอุปกรณฮารดแวร
ตงๆที่ติดต้ังอยูในระบบเครือขาย ไดแก ฮารดไดรฟที่มีการแชร (Share) ไวสําหรับใหบริการพ้ืนท่ีใน
การเก็บขอมูลสวนบุคคล หรือใชเปนที่เก็บขอมูลชั่วคราวสําหรับการโยกยายแฟมขอมูลระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องพิมพบนระบบเครือขาย เครื่องโทรสาร เปนตน นอกจากสิ่งตางๆ เหลานี้ 
ทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในสภาพการณปจจุบัน นั่นก็คือขอมูลขาวสาร ซึ่งอาจเปนการสง
ขาวสารระหวางผูใชดวยกันเองหรือการกระจายขาวสารที่มีความสําคัญจากผูบริหาร (ชม ภูมิภาค, 
2003) สภาพแวดลอมของเครือขายคอมพิวเตอรที่เอ้ืออํานวยตอการตติดตอสื่อสารระหวางผูใชงานใน
ระบนน้ี นับเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการประยุกตใชงาน
เครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาของอินเทอรเน็ต ในฐานะเครือขายแหงเครือขาย ทําใหมีการเชื่อมโยงกันไดอยาง
เสรี ดังนั้น คนจึงสามารถเผยแพรขอมูลของตนเองบนอินเทอรเน็ต ไดอยางงายดายพอๆกับการท่ี
สามารถสืบคนขอมูบไดจากแหลงความรูตางๆ ทั่วโลก และจากคุณสมบัติดังกลาวนี้ เครือขาย
อินเทอรเน็ตจึงมีประโยชนอยางยิ่งในการศึกษารูปแบบตางๆ เพราะผูสอนและผูเรียนสามารถสื่อสาร
ถึงกันไดโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การแลกเปล่ียนเรียนรู
บนเครือขายที่อาศัยเทคโนโลยีสนับสนุนตางๆ ที่มีการพัฒนาใหทันสมัยยิ่งขึ้นตลอดเวลา เครือขาย
อินเทอรเน็ตจึงเพ่ิมบทบาทสําคัญในการเรียนรูรูปแบบใหม และยังชวยเปล่ียนบทบาทของครูจาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 
 

“ผูสอน” มาเปน “ผูแนะนํา” พรอมทั้งชวยสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรียนและคนควาจากแหลง
เรียนรูบนเครือขายที่มีอยูมากมายตามความถนัดและความสนใจของตนเองได 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายกับการจัดการความรู 
 ระบบความรวมมือบนเครือขายทําใหเกิดการสื่อสารทางความคิด การแบงปนทรัพยากรและ
การประสานความพยายามในการทํางานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดดยมีเปาหมายในการ
สามารถทํางานกันงายขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น สวนประกอบของเทคโนโลยีที่สนับสนุนความรวมมือ 
ประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลและเครือขาย เพ่ือสนับสนุนการติดตอสื่อส าร การ
ประสานงานและความรวมมือของบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกร 
 สมชาย  นําประเสริฐ (2546) เสนอแนะวา อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูที่ใหญที่สุดในโลก 
โปรแกรมคนหาชวยในการคนหาขอมูลและความรูที่ตองการจากอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว ในการ
จัดการความรูแลว อินเทอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการคนหาขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
คนหาจากคําสําคัญในฐานทรัพยากรตางๆ ดังเห็นไดจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกมีระบบฐาน
ทรัพยากรสนับสนุนการศสึกษาและวิจัยจํานวนมาก นอกจากน้ี อินเทอรเน็ตชวยใหการแลกเปล่ียน
ความรูทําไดรวดเร็วและงาย อินเทอรเน็ตชวยในการกระจายความรูในกลุมเปาหมายที่กวางมากขึ้น 
อินเทอรเน็ตชวยลดปญหาและขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง เชน สามารถแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือกระดานสนทนากับกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงหรือกับ
บุคคลท่ัวไปก็ได 
 เมือ่ขอมูลหรือสารสนเทศมีขนาดใหญขึ้น การจัดเก็บก็จําเปนตองมีความซับซอนมากตามไป
ดวย ดังจะเห็นไดจากรูปแบบและกรรมวิธีของการจัดเก็บที่พัฒนาจากแฟมขอมูลกระดาษมาเปน
ระบบฐานขอมูลทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ ระบบดาตาแวรเฮาส (Data warehouse) และระบบ
ดาตาไมนนิ่ง (Data mining) และในอนาคตคงมีระบบจัดการขอมูลที่มีซับซอนมากกวานี้ ซึ่งหากไมมี
เทคโนโลยีสารสนแลว ขอมูลตางๆ จะจัดเก็บกันในรูปแบบใด และความยากงายในการคนหาและดึง
ขอมูลเหลานั้นมาใชไดอยางไร 
 ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการจัดการความรูชวยใน
การจัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรูและสารสนเทศตางๆ (knowledge storage and 

maintenance) ตางๆ ดวยเครือขายอินเทอรเน็ตที่เปนเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเขาดวยกัน 
เทคโนโลยียังชวยใหการจัดเก็บและคนคืนความรู การเคลื่อนยาย การกระจาย หรือการแบงปนความรู
ของหนวยงานใหดําเนินไปอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (พรธิดา  วิเชียรปญญา, 2547) 

แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดการความรูมีรายละเอียดดังนี้ 
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 สมชาย  นําประเสริฐชัย เสนอแนะวาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการ
ความรูประกอบดวยเทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการทํางาน
รวมกัน (Collaboration Technology) และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology) 

 1. เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึง
ความรูตางๆ ไดงายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ คนหา
ขอมูลสารสนเทศและความรูที่ตองการไดผานทางเครือขายอิทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรืออินเทอรเน็ต 

 2. เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน (Collaboration Technology) ชวยใหสามารถ
ประสานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอยาง เชน โปรแกรม 
กลุม Groupware ตางๆ หรือระบบ Screen Sharing เปนตน 

 3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูที่
ชวยในการสืบคนและเขาถึงขอมูลความรูขององคกรที่จัดเก็บรวบรวมไวอยางเปนระบบ 

 จิราภรณ  สุธัมมสภา (2548) เสนอแนะวา การจัดการความรูที่ดีนั้น จําเปนตองอาศัย
เทคโนโลยีที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก 
 1. Business Intelligence ชวยในการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจเพ่ือเปนประโยชนกับองคกร 
เชนเดียวกับการทํา e-Business เชน นําขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดจากรูปแบบตางๆ มาทําการ 
Mining เพ่ือวิเคราะหขอมูล เทคโนโลยีลักษณะนี้ ไดแก OLAP หรือ Data Mining เปนตน 

 2. Collaboration เปนการผสมผสานการใชเครื่องมือ (Tool) หลายๆชนิดเขาดวยกันในการ
เก็บขอมูล เชน Excel, Word, และ Text File เนื่องจากขอมูลจํานวนมากถูกจัดเก็บในรูปแบบท่ี
ตางกันตามความเหมาะสม เชน ขอมูลนิ่งหรือขอมูลที่ตองเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ยอมใชเครื่องมือใน
การจัดารตางกัน 

 3. Knowledge Transfer เปนวิธีการถายทอดวิชาความรูในรูปแบบ e-Learning วาทํา
อยางไรถึงจะทําใหผูใชระบบมีความเขาใจในขอมูลเหลานี้ หรือทําอยางไรใหบุคลากรใหมสามารถ
เรียนรูงานของบุคลากรที่เกษียนหรือลาออกไปแลวไดดวยตนเองอยางรวดเร็วเชน เรียนรูระเบียบ
หนาที่ตางๆ หรือเรียนรูงานและวิธีการแกปญหาในงานนั้นท่ีบุคลากรคนเกาไดบันทึกเก็บไว 
 4. Knowledge Discovery เปนการหาวิธีที่จะเขาถึงสวนตางๆ ที่ไมเคยเขาไดมากอน ซึ่ง
ขอมูลสําคัญบางอยางอยูในสวนท่ีเขาถึงยากสําหรับทุกคนหรือถูกสกัดดวย Password ดังนั้น จึงตอง
หาวิธีสกัดขอมูลเหลานี้ออกมาในรูปแบบที่เขาถึงไดทุกคน 

 5. Expertise Location ชวยในการหาวาใครในองคกรที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องใดเน่ืองจาก
การเก็บขอมูลบุคคลในองคกรและผลงานของคนน้ันๆ ยอมสามารถวิเคราะหออกมาไดวาใครถนัด
เรื่องอะไร 
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 Bollinger and Smith (2001) เสนอแนะวาเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการความรูขององคกร
ควรประกอบดวย 

 1. Hardware technologies ประกอบดวยระบบเครือขาย (Networks) และอินทราเน็ต 
(Intranet) 

 2. Software and database tools ประกอบดวย ระบบฐานความรู, เทคโนโลยีการทํางาน
และการตัดสินใจรวมกัน, ฐานขอมูลการเรียนรู, คลังขอมูล, ระบบการจัดเก็บขอมูลแบบแยกประเภท,
ระบบการจัดเก็บขอมูลผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน, ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และโฮมเพจของบุคลากรบน
ระบบอินทราเน็ตภายในองคกร 
 3. Collaboration tools ไดแก ระบบการประชุมทางไกล, Video-conferencing และปาย
ประกาศอิเล็กทรอนิกส 
 4. Intelligent tools ไดแก เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจบนเครือขาย, พ้ืนที่เสมือน, 
ระบบการแกปญหา และ Intelligent agents 

 แมวาการจัดการความรูจะเปนกระบวนการไมใชเทคโนโลยี แตเทคโนโลยีกลับถูกคาดหมาย
วาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ องคกรสวนใหญจึงมี
การจัดสรรงบประมาณในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผลตอความสําเร็จในระบบการจัดการความรู
เขามาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการความรู ทั้งในสวนของบุคลากรและองคกร การประยุกตใช
เทคโนโลยีเพ่ือชวยในกระบวนการเรียนรู การเก็บและถายทอดขอมูล จึงเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการ
แลกเปล่ียนเรียนรูเกิดขึ้นไดโดยไมมีขอจํากัดเรื่องสถานท่ีและเวลา 
 จากแนวคิดดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรูของสมชาย  นํา
ประเสริฐชัย, จิราภรณ  สุธัมมสภา และ Bollinger and Smith ผูวิจัยไดการวิเคราะหเทคโนโลยีใน
การจัดการความรูเพ่ือคนหาเทคโนโลยีบนเครือขายที่ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 สภาพปจจุบันของแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขาย 
 หลักการสําคัญของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือ ใหเทคโนโลยีรับ
ใชคน รับใชพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคน ไมลงทุนดานเทคโนโลยีโดยไมมีฐานความ
ตองการใชอยางชัดเจน และควรเนนใหตอบสนองความตองการของผูใชและใหงายตอการใชงาน 
(User friendly) ในระยะน้ัน ตอไปเมื่อมีความตองการและผูใชมีความสันทัดที่จะใชเครื่องมือที่
ซับซอนขึ้นจึงคอยเปลี่ยนเทคโนโลยี (วิจารณ  พานิช, 2548) ในหนวยงานที่จัดการความรูและจัดใหมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรในหนวยงาน โดยการจัดเวทีหรือพ้ืนที่สําหรับการแลกเปล่ียน
เรียนรูกัน ซึ่งพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูมี 2 ลักษณะ คือ (ประพนธ  ผาสุกยืด, 2549) 
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 1. พ้ืนที่จริง เปนการแลกเปล่ียนเรียนรูแบบเผชิญหนา (Face to Face) ตามเวลาและ
สถานที่ที่องคกรจัดไว ซึ่งเพ่ือความประหยัดเวลาและคาใชจาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบนี้ควรมี
นอยที่สุดเทาท่ีจําเปฯ ไมควรเกินรอยละ 10 ของการแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งหมด 

 2. พ้ืนที่เสมือนบนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Virtual space) ที่ชวยใหบุคคล
สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูกันเมื่อไรก็ไดโดยไมตองพบตัวกัน จะอยูหางไกลกันแคไหนก็แลกเปล่ียน
เรียนรูกันไดถาสามารถเขาอินเทอรเน็ตได ควรใชการแลกเปล่ียนเรียนรูแบบน้ีใหมากที่สุดที่จะมากได
และไมควรตํ่ากวารอยละ90 ของการแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งหมด 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายที่เรียกวา 
“พ้ืนที่เสมือน”เปนชองทางท่ีเปดโอกาสใหบุคคลไดแลกเปล่ียนและแบงปนความรูในดานตางๆ โดยใช
ทรัพยากร และบริการที่มีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งปจจุบันไดมีความพยายามสร างชองทาง
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในหลายหนวยงาน รวมถึงการพัฒนาของเว็บไซตตางๆ ที่มีเครื่องมือ
สําหรับการแบงปนขอมูล ความรู เพ่ือใหบุคคลสามารถนํามาใชไดโดยไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมแต
อยางใด 

 Website Mang Moom เครือขายความคิด พันธมิตรความรู  : ศูนยจัดการความรู 
(Knowledge Mnagement Center : KMC) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ศูนยจัดการความรู มีหลายรูปแบบทั้งที่เปนสํานักงานชมรมวิชาการตางๆแตที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดเปนศูนยจัดการความรูเสมือนจริงในรูปแบบเว็บไซต 
ทั้งนี้เนื่องจากมีขอไดเปรียบดานความเร็ว ความประหยัดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนั้นในโครงการ
นํารองการจัดการความรู KMC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจึงเปนเว็บไซต แตมีคุณลักษณะท่ีแตกตางจากเว็บไซตโดยท่ัวไป ทั้งในเชิงโครงสราง
เนื้อหาและระบบการบริหารจัดการ สิ่งที่จัดไดวาเปนจุดสําคัญของศูนยการจัดการความรู คือ การ
จัดแบงเนื้อหาซึ่งแตกตางจากเว็บไซตโดยทั่วไป เพราะเนื้อหาที่ปรากฏในศูนยเกิดจากการศึกษา
คนควาตามหลักการของการจัดการความรู ผสานกับเนื้อหาของงานท่ีปฏิบัติจริงประกอบไปดวยกลุม
ความรู 6 กลุมดังนี้ 
 1. ความรูในการปฏิบัติงาน 

 2. กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

 3. สรุปสาระสําคัญของหนังสือที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

 4. ความรูที่เกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 5. ความรูจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

 6. ความรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดเปาหมายวาในปงบประมาณ 2549 
ตองมีการจัดตั้งศูนยจัดการความรู 175 แหง หมายถึง ทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีศูนยจัดการ
ความรูตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด โดยเร่ิมดําเนินการใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่นํารองจํานวน 8 แหง ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่หนองคายเปนหนวยงานหนึ่งที่ไดจัดทํา
เว็บไซต Mang Moom เพ่ือใชเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายอินเทอรเน็ต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548) 
 จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซตดังกลาว ผูวิจัยพบวา การนําเสนอหมวดหมู
ความรู 6 กลุมมีรูปแบบการนําเสนอ 3 ลักษณะคือ  
 ลักษณะ 1 : การนําเสนอในรูแบบบทความ ซึ่งสมาชิกสามารถสงบทความของตนเองแสดง
ความคิดเห็น หรือใหคะแนนบทความได ประกอบดวยกลุมความรู 3 กลุมไดแก 
 - กลุมความรูในการปฏิบัติงาน 

 - กลุมความรูกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

 - กลุมความรูสรุปสาระสําคัญของหนังสือที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

 ลักษณะท่ี 2 : การนําเสนอในรูปแบบกระดานสนทนา (Web board) ซึ่งสมาชิกสามารถเขา
ไปตั้งกระทูเพ่ือสอบถามหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ ไดประกอบดวยกลุมความรู 2 กลุมไดแก 
 - กลุมความรูที่เกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 - กลุมความรูจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

 ลักษณะที่ 3 : การนําเสนอในรูปแบบการเชื่อมโยงไปยังสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสมาชิกสามารถ 
Download แฟมขอมูล แนะนําเว็บไซตในรูปแบบชองสารบัญเว็บ (Web link) หรือแนะนําสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของสารบัญไฟล (Download) กลุมความรูในลักษณะนี้ไดแก กลุมความรู
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบบล็อก (Blog to Blog) 
 Blog มาจากศัพทคําวา Weblog บางคนอานคําๆนี้ วา Weblog บางคนอานวา Weblog 

แตทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคําบงบอกถึงความหมายเดียวกัน วานั้นคือ (Blog) 

 ความหมายของคําวา ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบน
เว็บไซต โดยเน้ือหาของบล็อกนั้นจะครอบคลุมไดทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัว หรือเปน
บทความเฉพาะดาน จุดเดนที่ทําใหบล็อกเปนที่นิยมก็คือ ผูเขียนบล็อกสามารถบันทึกเพ่ือเลาเรื่องราว
ขาวสาร ความรูและประสบการณตางๆในส่ิงที่สนใจ เปนการถายทอดส่ิงที่ถูกบันทึกไวในสมอง
ออกเปนตัวหนังสืออยางมีอิสระทางความคิดในรูปแบบท่ีเปนตัวของตัวเอง ชวยอํานวยในการดึง
ความรูที่ฝงลึกออกมาได และอาจชวยใหผูเขียนที่มีความรูดานหน่ึงๆอยูแลวแตอาจไมเคยตระหนักวา
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ตนเองมี ไดรับรูถึงความเปนผูรูของตนเอง หรือในมุมกลับกัน ผูเขียนบางคนอาจกตระหนักวาตนเองมี
ความรูดานนั้นอยูแตความรูดังกลาวไมเคยถูกเรียบเรียงหรือหาเหตุผลสนับสนุนตอยอดความูกตอง
ของความรูนั้นใหเพิ่มมากข้ึน 

 แนวคิดของการใชประโยชนจากบล็อกในการแลกเปล่ียนเรียนรูที่สามารถสื่อสารหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเปนระหวางผูเขียนบล็อก และผูอานบล็อกที่เปนกลุมเปาหมายหรือผูที่สนใจใน
เนื้อหาของบล็อกนั้นๆ ผานทางระบบ Comment ของบล็อกนั่นเอง การเขียนบล็อกและอนุญาตให
ผูอานแสดงความคิดเห็นตอความรูที่ผูเขียนถายทอดลงไปในบล็อก และผูเขียนไดเขียนโตอตอบตอ
ความคิดเห็นนั้นไปๆมาๆ ในลักษณะของการสนทนาเพ่ือหาความแตกฉานในตัวความรูระหวางผูเขียน
กับผูอาน ซึ่ง จันทวรรณ  นอยวรรณ (2548) กลาววา การเขียนและอานบล็อกเปนวิธีการคนหา
ความรู และชวยใหคนพบผูมีความรูความชํานาญในดานตางๆ ไดงายและรวดเร็วขึ้น ไมวาจะเปนโดย
การเขียนบล็อกท่ีอางถึงโดยบล็อกอ่ืนๆ โดยเชื่อมโยงไปหาบทความหรือบันทึกนั้นๆ หรือการรวมเปน
สมาชิกของบล็อกชุมชน หรือการอานบทความในบล็อกท่ีมีการแสดงความคิดเห็นโตตอบกันก็ลวนเปน
การชวยใหคนพบแหลงคนควาหาความรูใหมๆไดโดยงาย 

 ในปจจุบันระบบบล็อกถือวาเปนเครื่องมือที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการเลาเรื่องท่ีได รับ
การยอมรับกันอยางแพรหลาย ในตางประเทศมีการสํารวจวานักเขียนบล็อกหรือที่เรียกวา Blogger 

คิดอยางไรกับการเขียนและการใชขอมูลจากบล็อกที่มีผู เขียนไว การสํารวจครั้งน้ีทําขึ้นโดย 
Technorati และ Edelman (2005) โดยมีผูเขารวมตอบคําถามท้ังหมด 821 คนจากทั่วโลก ผลการ
สํารวจบงชี้ใหเห็นถึงมุมมองที่นาสนใจดังนี้ (www.keng.com) 

 - 34% ของนักเขียนบล็อกทั้งหมดจะเปนผูที่มีความรู ความสามารถและเปนที่ยอมรรับใน
สายงานที่ตัวเองถนัดและเขียนถึงในบล็อกของตน 

 - นักเขียนบล็อก 63% เชื่อวาบล็อกเปนสื่อท่ีเชื่อถือไดในเรื่องของขอมูลตางๆ 

 - นักเขียนบล็อกเกินกวา 98%จะมีการแกไขขอมูลในบล็อกของตนใหถูกตอง หากมีการเขียน
ขอมูลที่ผิดพลาดลงไปในบล็อก 

 สําหรับในประเทศไทย มีการจัดลําดับบล็อกที่ไดรับความนิยม และถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
ในการถายทอดความรู ความคิดเห็น ความสนใจ การสรางชุมชนออนไลน ตลอดจนใชเปนเครื่อง
ใ น ท า ง ธุ ร กิ จ  ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ ป ร า ก ฏ เ ป น ค ว า ม นิ ย ม ใ ช บ ล็ อ ก  1 0  อั น ดั บ ไ ด แ ก
(www.thaihotwave.com) 

 1. DiaryHub เปนบล็อกท่ีเปนแหลงชุมชนของนักเขียนไดอารีแหงแรกของประเทศ 

 2. Bloggang บล็อกท่ีรวบผูเขียนที่มีความรูในเรื่องคอมพิวเตอร ในเว็บไซตของพันธุทิพย 
 3. Blogger เปนตนกําเนิด เว็บบล็อกจากตางประเทศท่ีมีคนใชมากท่ีสุดในโลก 
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 4. Gotoknow บล็อกชุมชนของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม มีคณาจารย 
และผูชํานาญการรวมกันมาเขียนบล็อกถายทอดวิชา บล็อกของ Gotoknow ไดรับความนิยมเปน
อยางมากในกลุมของผูปฏิบัติงานจัดการความรู และเปดใหผูสนใจใชบล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยไมเสียคาใชจาย 

 5. Exteen บล็อกท่ีเนนในการเขียนไดอาร่ีมี Template ที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําไดอาร่ี 
 6. StoryThai บล็อกท่ีรวบรวมนักอานและนักเขียนที่หลากหลายเรื่องราว 
 7. ThaiBlogger แหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบล็อก มีขอมูลที่ใหความรูทั่วไปเก่ียวกับบล็อก 
สําหรับผูสนใจ และเร่ิมตนใชบล็อก 

 8. Keng เปน Event Blog ที่นําเสนอทุกเรื่องราว เกี่ยวกับ Blog 

 9. TrueLife เนนนําเสนอรูปแบบใหมๆเพ่ือสรางความนาสนใจใหแกผูอานและผูเขียนบล็อก 

 10. Technorati เปนแหลงที่รวบรวม และคนหา Blog จากทั่วโลกโดยแบงแยกเปน
หมวดหมู เพื่อความสะดวกในการคนหาและจัดลําดับความนิยม 

 ผลการวิเคราะหการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบบล็อก ผูวิจัยพบวาลักษณะของการแลกเปล่ียน
เรียนรูดวยบล็อกน้ันจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน รวมกันเปนผูเขียนหรือ
ผูอานบล็อก มีการแสดงความคิดเห็น การตั้งคําถาม การตอบถาม และการแบงปนความรูซึ่งกันและ
กัน ลักษณะการแลกเปล่ียนเชิงวิชาการเชนนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนในชุมชนบล็อกหลายแหง 
 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกระดานสนทนา 
 กระดานสนทนา คือ โปรแกรมท่ีใชบนเว็บ สําหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา การพูดคุย การ
อภิปราย และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคคลท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันบนเครือขาย 
โดยท่ัวไปมักเรียกวาเว็บบอรด นอกจากน้ียังมีการใชชื่ออ่ืนอีก ไดแก กระดานสนทนาออนไลน 
(Webboard) เว็บฟอรัม (Web forum) ฟอรัม (Forum) เมสเซจบอรด (Massage board) 

และดิสคัชชันบอรด (Discussion board) หรือเรียกอยางสั้นวา บอรด (Board) ก็มี กระดานสนทนา
นั้นเริ่มตนใชในชวง 1980s-1990 และเริ่มเปนที่นิยมเพ่ิมขึ้นในป พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ซึ่งเปนปที่
อินเทอรเน็ตเริ่มเปนรูจักกันอยางแพรหลาย (www.Wikipedia.com) 

 การแลกเปล่ียนเรียนรูแบบกระดานสนทนา ดําเนินไปในลักษณะของการกําหนดหัวขอ
สําหรับการแลกเปล่ียน เรียกวา หัวขอกระทู หมายถึง หัวขอที่ตองการพูดคุยสนทนา โดยอาจเปน
คําถามปลายเปด หรือขอความที่ขอความคิดเห็นจากผูเขาชม เพ่ือใหผูที่สนใจในเรื่องนั้นๆ เขามารวม
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และมีความหลากหลายในหมวดประเภทที่ไดนํามาสนทนากันบน
กระดานสนทนา เชน หมวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หมวดเกษตร หมวดอาชีพอิสระ หมวดสังคมและ
การเมือง เปนตน 
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 ผลการวิเคราะหการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบกระดานสนทนา ผูวิจัยพบวาการแลกเปล่ียน
เรียนรูดวยกระดานสนทนา มีลักษณะแบบไมเปนทางการมากนัก อยางไรก็ตามการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ลักษณะนี้เปนประโยชนตอผูที่ตองการแสวงหาคําตอบหรือวิธีการในการแกปญหาบางประการไดเปน
อยางดี เนื่องจากกระดานสนทนาจะเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปกําหนดกระทู หรือขอคําถามขึ้นเองได 
ซึ่งจากการสํารวจกระดานสนทนาในเว็บไซตตางๆ ผูวิจัยพบวา การแลกเปล่ียนเรียนรูในลักษณะน้ี
ไดรับ ความนิยมเปนอยางมาก สวนใหญของบุคคลที่เขารวมตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นมัก
เปนผูที่มีความรูในเรื่องน้ันๆ เปนอยางดี หรือเปนผูที่เคยประสบปญหาในลักษณะเดียวกันมากอน ซึ่ง
ลักษณะเชนนี้พบไดมากในหมวดความรูประเภทคอมพิวเตอร หมวดเกม เปนตน นอกจากน้ี ระบบ
การจัดเก็บคําถามและคําตอบในฐานขอมูลของกระดานสนทนายังชวยใหผูที่สนใจสามารถเรียกดู
ขอมูลตางๆที่ตรงกับความสนใจและความตองการไดตลอดเวลา 
 กระดานสนทนาเปนเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายแบบไมประสานเวลาซึ่งมี
การนํามาใชในเว็บไซตขององคกรตางๆ เพ่ือเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับบุคลากรภายใน หรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานดานการศึกษาที่มีบุคลากรกระจายกัน อยู
ทั่วประเทศ ดวยจุดเดนของกระดานสนทนาท่ีเปดโอกาสใหผูใชสามารถกําหนดคําถามหรือตั้งกระทู
ขึ้นไดอยางสะดวก ทําใหกระดานสนทนาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยางหน่ึงของการแลกเปล่ียน
เรยีนรูบนเครือขาย 

 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกกันทั่วไปวา E-mail (Electronics mail) เปนเครื่องมือท่ี
ใชในการติดตอส่ือสารโดยใชขอความเปนหลักในลักษณะของการสื่อสารแบบไมประสานเวลา โดยใน
ระยะเริ่มแรกไปรษณียอิเล็กทรอนิกสมีจุดมุงหมายไปท่ีการแกปญหาเรื่องระยะทางและเวลาในการ
ติดตอส่ือสารใหมีความสะดวกขึ้น รวดเร็วมากขึ้น และสามารถลดคาใชจายสําหรับการส่ือสารใน
ระยะไกลทั้งในประเทศ และตางประเทศ กลาวคือ เม่ือผูสง สงจดหมายหรือขอมูลไปยัง e-mail 

address ของผูรับซึ่งอยูหางไกลออกไป ผูรับสามารถรับขอความน้ันไดทันที และสามารถโตตอบหรือ
สงขอมูลยอนกลับไปยังผูรับไดทันทีเชนกัน นอกจากน้ี ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสยังชวยอํานวยความ
สะดวกในกรณีที่ผูสงตองการสงจดหมายหรือขอมูลใหแกผูรับทีละหลายๆ คนก็สามารถทําไดโดยงาย
ตอมาพัฒนาการของไปรษณียอิเล็กทรอนิกสถูกนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารภายในองคกร โดยจัด
กลุมผูรับตามกลุมงานหรือสายบังคับบัญชาในลักษณะที่เรียกวา e-mail loop 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและกระบวนการของการแลกเปลี่ยนความรู 
 
กระบวนการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
วางแผนกลยุทธ (Strategy) 

เปาหมายความรู (Goals) 

บงชี้ความรู (Define, Identification) 

การแสวงหาความรู (Acquisition, Capture) 

การรวบรวมความรู (Collection) 

การจัดระบบ จําแนกความรู (Indexing, Filtering, 

Organization) 

การประมวลความรู (Codification, Refinement) 

การสรางความรู (Creation) 

การคัดเลือกความรู (Select) 

พัฒนาความรู (Development, Apply) 

การจัดเก็บ รักษาความรู คนคืนความรู (Storage, Retrieval, 

Preservation) 

ควบคุมความรู (Controlling) 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Sharing) 

ถายทอดและเผยแพรความรู (Transfer, Distribution) 

การประเมินความรู (Evaluation) 
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กระบวนการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
การนําความรูไปใช (Utilization, Usage) 

การปรับปรุงความรู (Update) 

การติดตาม/ตรวจอบ (Monitor) 

สรางกลุมความรวมมือ (Communities of Practice) 

 
หมายเหตุ : หมายเลข หมายถึง แนวคิดของผูเชี่ยวชาญแตละทานดังนี้ 
1 = Wiig (1993)  7=Probst and Other (2000) 13=ไพโรจน(2546) 

2=Marquardt(1996) 8=Vail(2001)   14=ทรู(2546) 

3=KPMG (1997) 9=Kucza(2001)   15=สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ(2546) 

4=Leibowitz(1998) 10=Turban and Other(2001) 16=สคส.(2547) 

5=Trapp(1999)  11=Armit(2002)  17=บดินทร(2547) 

6=Goh(2000)  12=โกศล(2546)   18=ผูวิจัย 
 

ดังนั้นกระบวนการจัดการความรู ของผูวิจัยไดแก 
 1. บงชี้ความรู 2. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 3. การนําความรูไปใช  
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5. การประเมินตามสภาพจริง 
5.1 ความหมายการประเมินตามสภาพจริง 
เนื่องจากการวัดและประเมินผลแนวใหม เนนกระบวนการ และผลงานซ่ึงสามารถนําไปใชในการ

ดํารงชีวิตได ดังนั้น การประเมินเนนตามสภาพจริง (Real life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง งานท่ีใหทํา ควร
เปนงานที่ซับซอน (Complexity) ในการประเมินตามสภาพจริงนั้นมีความคลายคลึงกับการประเมินจาก
การปฏิบัติ (Performance assessment) แตอาจจะมีความลึกซึ้งในการประเมินมากกวา เนื่องจากเปน
สถานการณจริง หรือตองจัดสถานการณใหใกลจริง ซึ่งจะเกิดประโยชนกับผูเรียนมาก เพราะจะทําให
ทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรียน วามีจุดเดนและขอบกพรองในเร่ืองใดอันจะนําไปสูการแกไขที่ตรง
ประเด็นที่สุด (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 16) 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป. : 6 อางถึงใน สมนึก  นนธิจันทร 2545 : 70) 

กลาวถึง ความหมายของการประเมินผลจากสภาพจริงวา เปนกระบวนการสังเกต การบันทึกและรวบรวม
ขอมูลจากงานและวิธีการที่ผูเรียนทํา เพ่ือเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอผูเรียน 
การประเมินผลจากสภาพจริงนะไมเนนเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่
ซับซอนในการทํางานของผูเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติใน
สภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหเปนผูคนพบและผูผลิตความรู ฝกปฏิบัติจริง 
รวมทั้งพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือสนองจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของสังคม 

สมนึก  นนธิจันทร (2545 : 70) สรุปวา การประเมินผลจากสภาพจริงเปนการประเมินผลที่
มุงเนนใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมตางๆดวยการแสดงออกหลายๆดานเพ่ือนําไปแกปญหาโดยใชทักษะ
กระบวนการคิดทีซับซอน ที่อยูบนพื้นฐานของเหตุการณท่ีเปนจริงในทุกบริบทเทาที่จะเปนไปได 

5.2 ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
ลักษณะและความสําคัญของการประเมินผลจากสภาพจริง คือ 

1. เปนการประเมินผลจากสภาพจริง กระทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ ทั้งท่ีบาน 

โรงเรียน และชุมชน สังเกตพฤติกรรมตางๆ โดยใชการติดสินใจของมนุษยในการใหคะแนน 

2. กําหนดปญหาหรืองานแบบปลายปด เพ่ือใหผูเรรียนเปนผูสรางคําตอบเอง (รูปแบบเกา 
ผูเรียนตองเลือกคําตอบจากผูที่เขียนขอสอบกําหนดไว) คือ ใหผูเรียนตอบดวยการแสดง สรางสรรค ผลิต 
หรือทํางาน 
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3. ไมเนนการประเมินผลเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แตใหผูเรียนผลิต สราง หรือทําบางสิ่งที่เนน
ทักษะการคิดที่ซับซอน การพิจารณาไตรตรอง การทํางาน และการแกปญหา นั้นคือเนนการเรียนรูเพ่ือ
แกปญหา 

4. เนนสภาพปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน (โลกแหงความเปนจริง) เนน
การแกปญหาที่สะทอนถึงชีวิต 

5. ใชขอมูลอยางหลากหลายเพ่ือการประเมิน นั่นคือ ความพยายามท่ีจะรูจักเรียนในทุกแงทุก
มุม ขอมูลจึงตองไดมาจากหลายๆทาง ซึ่งหมายถึง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลตองมีหลากหลายประการดวย 

6. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน และผูปกครอง 
7. ผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินวาจะประเมินเขาตรงไหน เรื่องอะไร การใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการประเมินผลทําใหผูเรียนรูจักวางแผนการเรียนรูตามความตองการของตนเองวาอยากรู อยากทํา
อะไรบาง ซึ่งนําไปสูการกําหนดจุดประสงคการเรียน วิธีการเรียนและวางเกณฑการประเมินผล อั นเปน
การเรียนและการประเมินผลท่ีใชผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง (สมนึก  นนธิจันทร 2545 : 

72)Wiggins (1989 : 141 – 147)  ไดจําแนกคุณลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงออกเปน 4 

ลักษณะดังนี้ 
1. การปฏิบัติในสภาพจริง (Performace in the Field) การประเมินตามสภาพจริงออกแบบข้ึน

เพ่ือประเมินการปฏิบัติในสภาพจริง เชน ผูเรียนเรียนการเขียนก็ตองเขียนใหผูอานจริงเปนผูอาน มิใช
เรียนการเขียนแลววัดผูเรียนดวยเพียงการใชแบบทดสอบวัดการสะกดคํา หรือตอบคําถามเก่ียวกับ
หลักการเขียน หรือถาใหผูเรียนเรียนวิทยาศาสตรก็ตองใหผูเรียนทําการทดลองวิทยาศาสตร ทํางาส
คนควาวิจัย หรือทําโครงงานแทนการทดลองเพียงความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริงในเนื้อหาวิทยาศาสตร 
อยางไรก็ตามงานที่ใหผูเรียนทําตองเปนงานท่ีสัมพันธกับชีวิตความเปนจริงทาทายการใชสติปญญาท่ี
ซับซอน หรือไดความรูที่อาศัยทักษะทางอภิปญญา (Meta-Cognition skills) และตองคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลในดาน 

1.1 แบบการเรียนรูของผูเรียน (Learning Styles) 

1.2 ความถนัด (Aptitudes) และความสนใจของผูเรียนเพ่ือใชในการพัฒนาความสามารถและ
คนหาจุดเดนของผูเรียน 

2. เกณฑท่ีใชในการประเมิน (Criteria) เกณฑที่ใชในการประเมินตองเปนเกณฑประเมิน “แกน
แท” (Essentials) ของการปฏิบัติมากกวาเปนเกณฑมาตารฐานที่สรางขึ้นจากผูหนึ่งผูใด
โดยเฉพาะ เกณฑ 
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ที่เปนแกนแทนี้เปนเกณฑที่เปดเผย และรับรูกันอยูในโลกของความจริงของท้ังตัวผูเรียนเองและผูอ่ืน การ
ประเมินในสภาพจริงที่มีการเปดเผยเกณฑืไวกอนนั้น ถือวาการเรียนของผูเรียนและการสอนของผูเรียนจะ
สงเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งผูสอนและผูเรียนจะรูไดวาจะสงเสริมซึ่งกันและกันอยางไร 
 ในแตละภารกิจจะมีเกณฑซึ่งระบุถึงมาตรฐานของการปฎิบัติที่แจมชัดและโปรงใสเกณฑจะ
สะทอนมุมมองที่หลากหลายของภารกิจที่มีความซับซอนมากกวาจะยนยอหรือสรุปออกมาใหเห็นไดเพียง
ดานเดียว เนื่องจากเกณฑเปนเรื่องที่นํามาจากการปฏิบัติเกณฑจึงเปนขอชี้แนะสําหรับการสอนการเรียน 
และการประเมินที่สะทอนใหเห็นเปาหมายและกระบวนการศึกษาอย างแจมชัดจึงทําใหผูสอนอยูใน
บทบาทของผูฝก (Coach) และผูเรียนอยูในบทบาทของผูปฏิบัติ (Performers) พรอมกับเปนผูประเมิน
ตนเอง (Self-Evaluators) 

3. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) การประเมินตนเองมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติ
ภารกิจ (Authentic Task) โดยจุดประสงคของการประเมินตามสภาพจริงก็คือ 

3.1 เพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการประเมินงานของตน โดยเทียบวัดกับ
มาตรฐานทั่วไปของสาธารณชน (Public Standard) 

3.1 เพ่ือปรับปรุง ขยับขยาย และเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงาน 

3.2 เพ่ือริเริ่มในการวัดความกาวหนาของตนในแบบตางๆ หรือจุดตางๆ อยางที่ไมมีการวัดเชนนี้
มากอนจากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการประเมินตนเองเปนการทํางานที่ตนเปนผูชีนําตนเองปรับปรุงจาก
แรงจูงใจของตนเอง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอมนุษยโลกในความเปนจริง และเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนซ่ึงอยู
ในระดับข้ันตนของการพัฒนาสมรรถภาพมีโอกาสเห็น รับรู และไดรับคําชมเชยในการพัฒนาตน 

4. การนําเสนอผลงาน คุณลักษณะประการหน่ึงของการประเมินตามสภาพจริงนั้นผูเรียนมัก
ไดรับการคาดหวังใหเสนอผลงานตอสาธารณชน และเปนการเสนอผลงานดวยปากเปลา (Oral 

Presentation) กิจกรรมการนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูที่หยั่งรากลึก เนื่องจากผูเรียนไดสะทอน
ความรูสึกของตนวารูอะไร และนําเสนอเพ่ือใหผูอ่ืนสามารถเขาใจได ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหแนใจวาผูเรียนได
เรียนรูในหัวขอนั้นๆ อยางแทจริง นอกจากน้ีคุณลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริงเชนนี้ มี
ประโยชนตอบสนองตอเปาประสงคที่สําคัญอีกหลายประการคือ 

4.1 เปนสัญญาณบงบอกวางานของผูเรียนมีความสําคัญมากพอท่ีจะใหผูอื่นรับรูและชื่นชมได 
4.2 เปดโอกาสใหผูอื่น เชน ผูสอน เพ่ือนผูเรียน ผูปกครอง ไดเรียนรูตรวจสอบ ปรับปรุงชื่นชมใน

ความสําเร็จดวยอยางตอเน่ือง 
4.3 เปนตัวแทนของการบรรลุถึงเปาหมายในการวัดทางการศึกษาอยางแทจริงและมีชีวิตชีวา 
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สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน (2545 : 102-103) จากการจําแนกคุณลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง
ขางตน มีความสอดคลองกับ (Herman, Aschbacher และ Winter, 1992) ซึ่งไดจําแนกคุณลักษณะของ
การประเมินจากทางเลือกใหมไว 6 ประการหลักดังนี้ 

1. การประเมินจากทางเลือกใหมนี้ ผูสอนตองจัดโอกาสการเรียนรูใหผูเรียนไดแสดงออกใน
ภาคปฏิบัติ คิดสรางสรรค ผลิตผลงาน หรือกระทําบางอยางที่สัมพันธกับสิ่งที่เรียน 

2. ตองดึงหรือกระตุนใหผูเรียนไดใชระดับการคิดข้ันสูง และใหทักษะในการแกปญหา 
3. งานหรือภารกิจหรือกิจกรรมที่ใหผูเรียนทําตองเปนสิ่งที่มีความหมายสําหรับผูเรียน 

4. สิ่งที่เรียนตองสามารถนําไปประยุกตใชในโลกแหงความเปนจริงในชีวิตประจําวันได 
5. ตองใชคนเปนผูตัดสินการประเมิน ไมใชเครื่องจักรตัดสิน (People not Machine) 

6. ผูสอนจะตองเปล่ียนบทบาทใหมท้ังในดานการสอนและการประเมิน 

จากคุณลักษณะรวม 6 ประการ ของการประเมินจากทางเลือกใหมดังกลาว จะเห็นไดวาผูสอน 

จําเปนตองปรับบทบาทใหมทั้งดานการสอน และการประเมิน โดยดานการสอนตองเปลี่ยนจากการยึด
ผูสอนเปนศูนยกลางเปนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และจากการใชแบบทดสอบอยางเดียวเพ่ือประเมิน
ผูเรียนเปนการใชเครื่องมือในการประเมินอยางหลากหลาย และไมแยกการประเมินออกจากกิจกรรมการ
เรยีนการสอน 

จากแนวคิดของ Wiggins และ Herman และคณะ มีความสอดคลองกัน กลาวคือในการ
ประเมินผลตามสภาพจริงหรือการประเมินผลจากทางเลือกใหมนั้น คุณลักษณะโดยรวมของการประเมินก็
คือ ตองจัดใหผูเรียนไดแสดงออกใชความคิดระดับสูง สิ่งที่เรียนตองมีความหมายและสามารถนําไปใชได
ในชีวิตจริง ใชคนเปนผูตัดสินการประเมิน ไมใชเคร่ืองจักร ใหผูเรียนไดประเมินตนเอง และมีเกณฑการ
ประเมินที่เปดเผยโปรงใส นอกจากน้ันบทบาทของผูสอนจะตองเปล่ียนใหมโดยใหยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
และใหเครื่องมือหลากหลายในการประเมินผลผูเรียน (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน 2544 : 101-104) 

2.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการดําเนินงานประเมินตามสภาพจริง 
สมนึก  นนธิจันทร(2545 : 74) ไดอธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนของการประเมินตามสภาพ
จริงไวดังนี้ 
2.3.1 ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ โดยวิเคราะหจากหลักสูตรกลาง 

หลักสูตรทองถิ่น 

2.3.2 ทําความชัดเจนกับลักษณะ/ความหมายของผลสัมฤทธิ์เหลานั้น 
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2.3.3 กําหนดแนวทางของงานที่จะตองปฏิบัติ คือ 

1. งานที่ทุกคนตองทํา 
2. งานที่ทําตามความสนใจ 

2.3.4 กําหนดรายละเอียดของงาน 

2.3.5 กําหนดกรอบการประเมินผล (ทําแผนผังการประเมินผลที่แสดงความสัมพันธของเนื้อหา
กับพฤติกรรมท่ีตองการประเมินผล) 

2.3.6 กําหนดวิธีการประเมินผล 

2.3.7 กําหนดตัวผูประเมิน (ควรมีใครบาง ผูสอน ผูเรียน ผูปกรอง หรือใครอีกที่เหมาะสม) 
2.3.8 กําหนดเกณฑการประเมิน 

 

5.3 สิ่งท่ีควรประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic assessment) นั้น เปนการประเมินใน 

เรื่องตอไปน้ี 

1. ผลการเรียนดานวิชาการ คือ ความรู ความเขาใจในสาระ 
2. การใชเหตุผล คือ การใชกระบวนการแกปญหา การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร การใช

กระบวนการสรางความรู 
3. ทักษะและสมรรถนะ เชน ทักษะการนําเสนอ ทักษะการเขียน ทักษะการทํางานเปนทีม

ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบและวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเทคโนโลยีทักษะการ
ทํางานดวยความอดทนและฝาฟนอุปสรรค ทักษะการแกปญหาความขัดแยง 

4. เจตคติ เชน การพัฒนาเจตคติตอการเรียน การรักเรียน ความเปนพลเมืองดี ใฝรู ใฝเรียน 
เปนนักอาน อัตมโนทัศน ความรักธรรมชาติ 

5. นิสัยการทํางาน เชน การทํางานไดสําเร็จตรงตามเวลา ใชเวลาอยางมีคาความรับผิดชอบ 
ความอดทนเพ่ือใหไดงานมีคุณภาพ การทํางานอยางตอเนื่อง 
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วิธีการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
วิธีที่ใชประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงอาจใชวิธีตอไปน้ี (พิมพพันธ  เดชะคุปต  และพเยาว   

ยินดีสุข 2548: 123-124) 

 1. การอภิปรายตามวัตถุประสงค   2. แบบทดสอบมาตรฐาน 

 3. แบบทดสอบท่ีพัฒนาโดยผูสอน  4. การเขียนบันทึกผลการเรียนรู 
 5. การนําเสนอดวยวาจา    6. โครงงาน 

 7. การปฏิบัติทดลอง    8. แฟมสะสมงาน/ผลงาน(Portfolios) 

 9. การสังเกต     10. การบันทึก 

 11. การสรางสถานการณจําลอง   12. แบบสอบถาม 

 13. แบบสมัภาษณ    14. บันทึกการเรียนรู 
 15. ทีมจัดการโดยผูเรียน    16. ทีมประเมินโดยผูสอน 

 17. การประชุมของผูปกครอง 
 เครื่องมือประเมินผลจากสภาพจริง 
 การประเมินผลจากสภาพจริงมีวิธีการ และเคร่ืองมือที่หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับผูเรียน
ไดตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด 

 1. การสังเกต (Observation) 

 หลักการสังเกต ในการสังเกตเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองกับขอเท็จจริง (กมลรัตน  หลาสุวงษ 2529 

: 37 – 53) ไดใหหลักในการสังเกต ดังนี้ 
 1.1 ควรมีการวางแผนเปนขั้นตอนในการดําเนินการสังเกต โดยยึดจุดมุงหมายเปนเกณฑเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายนั้นๆ 

 1.2 ในการสังเกตคร้ังหนึ่งๆ ควรสังเกตเพียงบุคคลเดียวในแตละสถานการณ 
 1.3 ควรสังเกตสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกสังเกตเพ่ือประกอบการ
พิจารณาวาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณนั้นๆหรือไม 
 1.4 การสังเกตบุคคลหน่ึงไมควรสังเกตเพียงสถานการณเดียว ควรสังเกตหลายๆสถานการณจึง
จะเขาใจพฤติกรรมของบุคคลอยางละเอียด 

 1.5 การสังเกตบุคคลในสถานการณเดียว ควรสังเกตหลายๆ ครั้งเทาที่จะทําได 
 1.6 การสังเกตท่ีดีตองมีการบันทึกการสังเกตไวทุกครั้ง เพ่ือชวยบันทึกความจําและดูพัฒนาการ
หรือความถ่ีของพฤติกรรมตางๆ 
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 1.7 ในขณะสังเกตควรทําใจใหเปนกลาง ไมใสอคติหรือความเห็นสวนตัวเขาไปเพราะอาจทําให
ขอมูลที่ไดผิดพลาดไปจากขอเท็จจริง 
 การบันทึกการสังเกต การสังเกตสวนใหญมักจะไมมีการบันทึก โดยจะสรุปหรือตีความกันภายใน
ระยะเวลาส้ันๆ แตถามีการบันทึกจะมีคุณคามาก เพราะจะชวยใหผูสอนมองเห็นภาพของผูเรียนที่
สามารถอางอิงหรือนําไปเปรียบเทียบระหวางเวลาหนึ่งกับเวลาหนึ่งได ดังนั้นเมื่อมีการสังเกตแลวก็ควรจะ
มีการบันทึกทุกครั้งไป หากบันทึกการสังเกตไวไมดี ไมละเอียด ไมถูกตองหรือไมตรงกับขอเท็จจริง ก็แทบ
จะไมมีประโยชนอันใด ขอมูลนั้นบิดเบือนไปจากสภาพที่เปนจริงการตีความพฤติกรรมยอมจะผิดพลาดไป
จากความเปนจริงเชนกัน 

 หลักการบันทึกการสังเกต ในการบันทึกการสังเกตแตละครั้ง ควรยึดหลักการดังตอไปนี้ 
 1. บันทึกพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางชัดเจนหรือเห็นไดชัด 

 2. ใชภาษาท่ีงายตอการเขาใจและสื่อความหมาย 

 3. ควรรีบบันทึกการสังเกตทันทีท่ีการสังเกตเสร็จสิ้นลง 
 4. การบันทึกการสังเกตท่ีดีไมควรใสความเห็นของผูสังเกตไปปะปนกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกควร
แยกไวคนละหัวขอ 

 

 5.4 เกณฑการประเมิน 
 เกณฑการประเมิน (Scoring rubrics) ในการประเมินรูปแบบใหม ผูประเมินควรจะกําหนด
เกณฑในการประเมิน และผูเรียนควรจะไดทราบกอนลงมือทํางานเกณฑการประเมินนี้ จะระบุคุณภาพที่
ตองการใหผูเรียนกระทํา แตละคะแนนบน Rubrics ซึ่งสอดคลองกับตัวอยางการตอบสนองนั้นๆ ดังนั้น 
การกําหนดเกณฑ การใหคะแนนน้ัน จะทําใหผูเรียนไดรูวาผูสอนตองการอะไร และเขาจะตองทําอยางไร 
เพ่ือที่ให ผลงานของเขาไดคะแนนในระดับที่ตองการ Rubrics เปนแนวทางการใหคะแนน (Scoring 

criteria) กับมาตราประมาณคาหรือระดับคะแนน (Rating scale) โดย Rubrics เปนแนวทางการให
คะแนน ที่ระบุถึงความแตกตางของผลงานหรือประสิทธิภาพ (Proficiency) ของงาน (McMillan 2001 : 

221 – 222) 
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 ลักษณะของ Rubrics ที่ด ี
 Rubrics เปนชุดคะแนนที่ใชเปนแนวทาง สําหรับการประเมินผลงานของผูเรียน ลักษณะท่ีดีของ 
Rubrics มีดังนี้ (Wiggins, 1998 : 184) 

 1. มีความเก่ียวของกับจุดมุงหมายหรือเปาหมายทั่วไป (General gols) กลาวคือเกี่ยวของกับงาน
ที่ทํา 
 2. จําแนกการปฏิบัติไดอยางเที่ยงตรง (Performance validly) ในแตละ Rubric จะไมมีการ
รวมเกณฑการใหคะแนน 

 3.วิเคราะหงานไดอยางละเอียด 

 4. ภาษาท่ีใชอธิบายคุณลักษณะงาน 

 5. จําแนกคุณภาพของงานไดถูกตองสามารถตัดสินงานไดถูกตอง 
 6. อธิบายอยางชัดเจนในแตละระดับของคะแนน และมีความแมนตรงในการใหคะแนนในตัวของ
มันเอง 
 7. ตัดสินใหคะแนนจากผลงานท่ีปฏิบัติ มากกวากระบวนการ รูปแบบเน้ือหา หรือความต้ังใจใน
การทํางาน 

 นอกจากนี้ วิกกิ้น (Wiggins, 1998 : 184 – 185) ไดนําเสนอคุณลักษณะของ Rubrics วาตองมี
ลักษณะดังนี้ 
 1. คะแนนตองมีลักษณะตอเนื่อง (Continuous) กลาวคือ ใหคะแนนเปนจํานวนเต็ม เชน ให
คะแนนเปน 5 4 3 2 และ 1 คะแนนแตละคะแนนมีความหางเทากัน 

 2. มีความสอดคลองกัน (Parallel) คะแนนแตละระดับแสดงถึงความลดหลั่นของคุณภาพงาน 

 3. มีความเก่ียวเนื่องกัน (Coherent) ในแตละระดับของการใหคะแนน 

 4. น้ําหนักการใหคะแนนในแตละระดับมีความเหมาะสม (Aptly weighted) มีเหตุผล (not 

arbitrary) น้ําหนักของคะแนนในแตละระดับสามารถอางอิงไปยังระดับอื่นๆได 
 5. มีความเท่ียงตรง (Valid) คะแนนในแตละระดับ แสดงถึงคุณภาพของการปฏิบัติเปนสิ่งสะทอน
ถึงคุณภาพของงาน ไมไดเนนถึงปริมาณ แตเปนเกณฑตามสภาพจริง (Authentic criteria) 

 6. เชื่อถือได (Reliable) กลาวคือ มีความคงเสนคงวาในการใหคะแนน ถึงแมใครจะเปนผู
ประเมิน และจะประเมินในชวงเวลาใดก็ตาม 
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 5.5 การสรางเกณฑการประเมิน 
 ในการสรางเกณฑในการประเมินหรือแนวทางในการใหคะแนนนั้นถือวาเปนสิ่งสําคัญเปนอยาง
มาก เพราะจะทําใหการประเมินครอบคลุม พรอมทั้งการใหคะแนนมีความยุติธรรมการสรางเกณฑการ
ประเมินมีดังนี้ (Mc Millan, 2001 : 224 – 228) 

1. ตองแนใจวาเกณฑการใหคะแนน ไดเนนประเด็นที่สําคัญของงาน (Be sure the criteria  

Focus on important aspects of the performance) 

 2. มีความสอดคลองระหวางระดับคะแนน กับจุดมุงหมายของการประเมิน (Match the type 

of rating with the purpose of assessment) ถาจุดมุงหมายของการประเมินกวางและตองใชการ
ตัดสินทุกๆสวนของชิ้นงาน ควรจะใชการประเมินแบบภาพรวม (Holistic Scale) แตถาการประเมิน
ตองการสะทอนกลับใหเห็น ความแตกตางของประเด็นตางๆ ของงาน ควรใชการประเมินแบบแยกเปน
รายดาน (Analytical approach) 

 ขอความที่ใชอธิบายในแตละระดับคะแนน ตองเปนขอความที่สามารถประเมินหรือสังเกตได 
(The descriptios of the criteria should be directly observable) 

 1. ควรใหผูเรียน ผูปกครอง และผูเชี่ยวชาญ ไดรวมกันสรางเกณฑ (The criteria should be 

written so that students, parents, and others understand them) การเปดโอกาสใหผูเรียนได
รวมสรางเกณฑ การปฏิบัติงานนั้นๆ จะเปนการกระตุนผูเรียนใหสนใจ ที่จะทํางาน และจะทําใหผูเรียน
นําไปเปนแนวทางในการปฎิบัตงานนั้นๆ 

 2. คุณลักษณะหรือสิ่งที่จะวัดควรนิยามใหชัดเจน (The characteristics and traits used in 

the scale should be clearly and specifically defined) 

 3. แสดงขั้นตอน หรือลําดับขั้นที่เหมาะสมของคะแนนในแตละระดบเพ่ือใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด (Take a appropriate to minimize scoring error) เชนหลีกเลี่ยงการใหคะแนน
ที่สูงเกินไป (Generosity error) การใหคะแนนตํ่าเกินไป (Severity error) การใหคะแนนสวนใหญอยู
ตรงการ (Central tendeycy error) และการใหคะแนนท่ีเกิดจากความพึงพอใจเปนการสวนตัวของ
ผูสอนที่มีตอผูเรียนคนนั้นๆ (Halo effect) 

 4. ระบบของการใหคะแนนตองมีความเปนไปได (The scoring system needs to be 

feasible) กลาวคือ การใหคะแนนนิยมแบงระดับคะแนนเปน 3-8 ระดับ ดังนั้นในแตระดับคะแนนตองมี
ความชัดเจน และแยกจากกันได 
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 จากที่กลาวมาแลว สรุปไดวา การสรางเกณฑการใหคะแนนตองคํานึงถึงงานที่ใหทําตองมี
ความสําคัญ มีความสอดคลองระหวางคะแนนกับจุดมุงหมายการการประเมิน เกณฑที่สรางต องเปน
รูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้น และควรใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการสราง
เกณฑการประเมินดวย 

 

 5.6 การกําหนดเกณฑการประเมิน 
 การกําหนดเกณฑการประเมินที่ดี ตองเหมาะสมกับงาน และมีเหตุมีผล บอกระดับกอนหลังของ
คะแนน (Chronology) ผูเรียนสามารถประเมินดวยตนเองได จากเกณฑผูสอนสรางขึ้น เกณฑในการ
ประเมินโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 

 1. การกําหนดเกณฑโดยภาพรวม (Holistic) โดยการอธิบายลักษณะคุณภาพของงาน โดยจะมี
คําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน เกณฑการประเมินในภาพรวมนี้ เหมาะที่จะใชใน
การประเมินทักษะการเขียนสามารถที่จะตรวจสอบความตอเนื่อง ความคิดสรางสรรค และความ
สละสลวยของภาษาท่ีเขียนได (บุญเรียง ขจรศิลป2544 : 60-61) 

 2. การกําหนดเกณฑโดยแยกเปนดานๆ (Trait – analytic) เปนการใหคะแนนเปนสวนๆ โดย
ระบุรายละเอียดออกเปนดานๆ และแตละดานมีคุณภาพอยางไร เชนการประเมินการเขียน จะแบงเปน
ดาน สํานวนภาษา ความคิดสรางสรรค การเขียนถูกหลักไวยากรณ หรือการประเมินทางดานวิทยาศาสตร 
อาจจะพิจารณาดานความถูกตองในการคํานวณ และวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนตน 

 3. การกําหนดระดับคแนนรูบิค (rubrics) การกําหนดระดับคะแนนใน rubrics สวนใหญจะมี
ตั้งแต 3-8 ระดับ ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน และความตองการของผูสอนวาจะพิจารณางานละเอียดมาก
นอยเพียงใด การใหระดับคะแนน 3 ระดับ คือ สูง-ปานกลาง-ต่ําเปนการงายในการอธิบายคุณลักษณะ 
และงายตอการตัดสินใจ แตบางคนชอบใช 4 ระดับ เพราะสัมพันธ กับการให grade คือ 1,2,3, และ4 จะ
เลือกใชอยางไร ขึ้นอยูกับความตองการของผูสอนและผูเรียนที่จะตกลงรวมกัน ในการกําหนดระดับ
คะแนน เมื่อผูสอนและผูเรียนมีความเขาใจและมีทักษะแลวคอยเพ่ิมเปน 5 หรือ 6 ระดับได 
 ในการเขียน Rubrics จะเปนแบบการประเมินภาพรวม หรือ ประเมินแยกเปนดานๆ ขึ้นอยูกับ
ความถนัดของผูสอน โดยใหยึดตามแนวทางคุณลักษณะที่ดีของ Rubrics ดังที่กลาวมาแลวเทคนิคการ
เขียน Rubrics อาจจะเริ่มจากดานดีที่สุด กับดานที่แยที่สุด ใหตรงขามกันกอน เพ่ืองายตอการเขียนใน
ระดับอ่ืนๆ หรือ อาจจะเขียนดานดีที่สุดกอน (เขียนเหมือนกับแบบประเมิน ภาพรวม) แลวระบุดานลบ 
หรือดานไมดี ในระดับคะแนนที่ต่ําลงมา หรืออาจจะเขียนดานแยที่สุดกอนเปนดานลบทั้งหมด ซึ่งเปน
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คะแนนต่ําสุด แลวในระดับคะแนนท่ีสูงขึ้นใหเพ่ิมดานบวกหรือดานดีไปเร่ือยๆ ในที่นี้ผูเขียนขอเสนอแนว
ทางการเขียน Rubrics ดังนี้ 
 1. การเรียนแบบประเมินภาพรวม 

 ใหอธิบายคุณลักษณะของงานในแตละระดับ โดยตองใหครอบคลุมคุณภาพในระดับนั้นแตตองไม
ใชสิ่งเพอฝน เกินความเปนจริง จนผูเรียนไมสามารถท่ีจะปฏิบัติได เชน 

 2. การเขียนแยกเปนดานๆ 

 การใหคะแนนแบบน้ีจะดีกวาแบบประเมินภาพรวม เราะมีความเปนปรนัยในการใหคะแนนมาก
ขึ้น และในการตัดสินใหคะแนนผูประเมินสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น โดยเทียบงานกับเกณฑการให
คะแนนในแตละระดับ ในแตละประเด็น มีข้ันตอนในการเขียนดังนี้ 
 1. กําหนดเนื้อหาหรือลักษณะตางๆ ของงานนั้นๆ ที่จะประเมิน และระดับหรือคะแนนในแตละ
ดาน 

 2. กําหนดรายละเอียดของงานในแตละดาน พรอมทั้งระดับคะแนนเนื้อหาแนวการกําหนดเกณฑ
การประเมิน (Rubrics) 

 

 5.7 แฟมสะสมผลงาน (Portfolios) 
 แฟมสะสมผลงาน หมายถึง การสะสมผลงานที่ปฏิบัติของนักเรียนอยางมีจุดมุงหมาย และเปน
ระบบ เพ่ือแสดงถึงความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสะสมผลงานจะตองสะสมผลงานให
ครอบคลุมทุกเนื้อหา โดยนักเรียนควรจะตองมีสวนรวมในการคัดเลือกเนื้อหากําหนดเกณฑการคัดเลือก  
และเกณฑการตัดสินผลงานดวยแฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ไดเปนอยางดี สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือแบบที่แสดงถึง
ความกาวหนา หรือพัฒนาการจะเปนการประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) และแบบท่ี
แสดงถึงผลงานชิ้นที่ดีที่สุด ซึ่งแฟมสะสมผลงานเปนการประเมินไดทั้งความกาวหนา (Formative 

Evaluation) และสรุปผล (Summative Evaluation) 
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6. การสังเกต (Observation) 
 6.1 ความหมายของการสังเกต 

การสังเกต หมายถึง การพิจารณาปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อคนกาความจริงโดยใชประสาท
สัมผัสของรางกาย/หรือเครื่องมือที่ ใชในการรับรู เหมาะสําหรับการสังเกตปรากฏการณทั้งทาง
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตร ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observantion) หมายถึง การสังเกตท่ีผูสังเกตเขาไป
มีสวนรวมปะปนอยูในกลุมผูที่ถูกสังเกต มีการทํากิจกรรมรวมกับกลุม ดดยไมทําใหผูถูกสังเกตรูตัววากําลัง
ถูกสังเกต เพราะจะทําใหพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากความจริง และจะตองมีการจดบันทึกภายหลังจากการ
สังเกต เพื่อปองกันการลืมและการเกิดความสับสน 

2. การสังเกตโดยไมเขาไปมีสวนรวม (Non-Participant Observation) หมายถึง การทีผูสังเกต
อยูภายนอกจากส่ิงที่ตองการสังเกต อยูในฐานะบุคคลภายนอก ไมเขาไปรวมกิจกรรม แตจะสังเกตอยู
หางๆ สามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ 

 2.1 การสังเกตแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Observation or 

Unstandardized Observation) หมายถึง การสังเกตท่ีผูสังเกตไมไดกําหนดรายละเอียดอยางชัดเจนท่ี
จะสังเกต แตจะกําหนดจุดมุงหมายของการสังเกตไวอยางกวางๆ โดยสวนมากวิธีการน้ีจะใชกับการสังเต
ในเรื่องยังไมมีความชัดเจน ไมมีภูมิหลังทางดานความรูในเร่ืองนั้นมากอน การสังเกตในลักษณะน้ีมักจะ
นําไปสูการสังเกตแบบมีโครงสรางตอไป 

 2.2 การสังเกตแบบมีโครงสราง (Structured Observation or Standardized 

Observation) หมายถึง การสังเกตทีผูสังเกตกําหนดประเด็นรายละเอียดของการสังเกตไวอยางชัดเจน มี
เครื่องมืออุปกรณการสังเกต หรือแบบสังเกต (Observation Form) ไดแก แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) และแบบสังเกตบรรยายความ (Anecodotal 

Record) เปนตน 

 

6.2 ขั้นตอนการสรางแบบสังเกต 
 1. ศึกษาโครงสรางทางทฤษฎีของพฤติกรรมที่จะทําการสังเกต 

 2. นิยามพฤติกรรมท่ีจะสังเกตใหชัดเจนจนถึงข้ันกําหนดออกมาเปนพฤติกรรมชี้วัดได 
 3. เลือกแบบและประเภทของเคร่ืองมือที่จะบันทึกการสังเกต 

 4. นําแบบสังเกตท่ีสรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
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 5. นําแบบสังเกตไปทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับการสังเกตจริง 
 6. วิเคราะหหาคาคุณภาพทางสถิติ ไดแก การหาความสอดคลองระหวางผูสังเกต การหาคา
สหสัมพันธของการสังเกตสองครั้ง หรือหาคารอยละของความคงท่ีของการสังเกต เปนตน 

 

 6.3 หลักการสังเกตทั่วไป 
 1. มีจุดมุงหมายในการสังเกตท่ีแนนอนและมีการวางแผนสังเกต สถานที่ และเวลา 
 2. สังเกตอยางพินิจพิเคราะห สังเกตอยางละเอียด และครบถวน 

 3. พยายามไมใหผูที่ถูกสังเกตรูตัววากําลังถูกสังเกต 

 4. บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมน้ันทันที 
 5. บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นเทานั้น ไมควรบันทึกความคิดเห็นสวนตัวลงไป 

 6. จะตองมีการฝกซอมการสังเกตลวงหนาโดยเฉพาะ เพ่ือใหมีความชํานาญ 

 7. ควรเตรียมอุปกรณในการสังเกตใหพรอมไดแก แบบสังเกต การบันทึกเทปวีดีโอ เปนตน 

 8. ควรมีผูรวมสังเกตดวยอยางนอย 2 คนข้ึนไปเพ่ือตรวจสอบขอมูลซึ่งกันและกัน 

 ขอดีของการสังเกต 

 1. ใชรวบรวมขอมูลบางสิ่งบางอยางไดแมนยําในขณะท่ีเครื่องมือประเภทอ่ืนทําไมได ซึ่งสวนใหญ
จะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

 2. สามารถรวบรวมขอมูลบางสิ่งบางอยางที่เปนที่ปกปด ไมเปนที่เปดเผยไดดี 
 3. ถาผูสังเกตไมรูตัววากําลังถูกสังเกตอยูจะไมกอใหเกิดปญหาในการบิดเบือนของขอมูล 

 4. ไดขอมูลบางส่ิงบางอยางทีผูวิจัยคาดไมถึง ซึ่งอาจจะเปนประโยชนในการวิจัยใหมีความ
สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 5. การสังเกตใชในการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ที่รวบรวมจากเครื่องมือ
ประเภทอ่ืนได 
 ขอจํากัดของการสังเกต 

 1. ถาผูสังเกตไมไดรับการฝกฝนมาอยางดี ก็อาจจะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการสังเกตได 
หรืออาจบันทึกเหตุการณโดยใชความรูสึก เจตคติ และประสบการณสวนตัวลงไปดวยจะกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสังเกตได 
 2. ตองสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และคาใชจาย ในการรวบรวมขอมูลที่มีจํานวนมาก มีขอบเขตท่ี
กวาง หรือถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญ 
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 3. การสังเกตใชไดดีกับกลุมตัวอยางที่มีขนาดเล็ก 

 4. ขอมูลบางอยางไมสามารถสังเกตได หรือสังเกตไดไมครบถวน เชน กิจกรรมสวนบุคคล ขอมูล
ทางการทหารเปนตน 

 5. ถาผูสังเกตรูตัวเองวากําลังถูกสังเกตก็อาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากความเปน
จริงได 
 6. พฤติกรรมหรือเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นเร็วมากจนไมสามารถสังเกตไดทัน หรือบางครั้ง
เหตุการณืที่ตองการสังเกตอาจจะไมเกิดขึ้นในชวงเวลาขณะท่ีสังเกต 

 

7. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนองคประกอบสําคัญ ที่จะชวยใหผูเรียนปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความตั้งใจ 
ความเต็มใจ และเต็มความสามารถ ตามศักยภาพของตน ซึ่งไดมีผูใหนิยามความหมายของความพึงพอใจ 
พอสรุปไดดังนี้ 
 กูด (Good 1973 : 320) ไดใหความหมายความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพในการทํางานวา หมายถึง 
คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ ของบุคคลที่เปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีตอ
คุณภาพ และสภาพงานบุคคลนั้นๆ 

 บลูม แลแนเลอร (Blum and Naylor 1968 : 364) กลาววา ความพึงพอใจ ในการทํางานหรือ
ปฏิบัติงานเปนทัศนคติตางๆ ซึ่งไดผลมาจากปจจัยแวดลอม คาจาง สถานภาพ โอกาสกาวหนาในการ
ทํางานหรือประสบการณจากงานที่ทํา 
 วอลแมน (Wolman 1973 : 384) ไดกลาวถึง ความหมาย ความพึงพอใจวา ความรูสึกท่ีมี
ความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการข้ันพ้ืนฐานของเขาได 
 รัมภา สืบสําราญ (2547 : 45) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมี
ตอการทํางานหรือการปฎิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียนรูจึงหมายถึง ความรูสึก
พอใจ ชอบใจในการรวมปฎิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และตองการดําเนินกิจกรรมน้ันๆจนบรรลุผล
สําเร็จ 

 จากที่กลาวมาแลวพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีตอการกระทําในกิจกรรม
อยางใดอยางหน่ึง จะมีผลใหเกิดความเต็มใจ และยินดี ในการกระทํา สงผลใหดําเนินกิจกรรมนั้นๆจน
บรรลุผลสําเร็จ 
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 7.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 ในการปฎิบัตติงานใดๆ ก็ตามการท่ีผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจตอการทํางานมากหรือนอย
นั้น ขึ้นอยูกับแรงจูงใจในงานท่ีมีอยู การสรางสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุนใหเกิดกับผูปฏิบัติงานนั้นๆ เปนไป
ตามวัตถุประสงคที่วางไว มีนักการศึกษาในสาขาตางๆ ทําการศึกษาคนควา และตั้งทฤษฎีเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทํางานนี้ได ดังนี้ 
 สกอต (Scott, 1970 : 124 อางถึงในศุภสิริ  โสมาเกตุ 2544 : 49) ไดเสนอแนวคิใน เรื่องการจูง
ใจใหเกิดความพึงพอใจตอการทํางานที่จะใหผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 
 1. งานควรมีความสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัวงานนั้นจะมีความหมายสําหรับผูทํา 
 2. งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได โดยใชระบบการทํางานและการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดผลในการสรางสงจูงใจภายใน เปาหมายของงานจะตองมีลักษณะดังนี้ 
 2.1 คนทํางานควรมีสวนในการตั้งเปาหมาย 

 2.2 ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง 
 2.3 งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 
 เมื่อนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเรียน 
ตามความสนใจและมีโอกาสรวมกัน ตั้งจุดประสงคหรือความมุงหมายในการทํากิจกรรมไดเลือกวิธี
แสวงหาความรูดวยวิธีที่ผูเรียนถนัดและสามารถคนหาคําตอบได 
 สุรชัย  ชินโย (2540 : 10 – 13) กลาววา ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานจะมีมากนอยเพียงใด 
ขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจูงใจที่เปนทฤษฎีพ้ืนฐานในการกําหนดองคประกอบของความพึง
พอใจ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ มาสโลว (Maslow) คือ 

 1. มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว 
ก็มีความตองการจะไดอยางอ่ืนอีกตอไป กระบวนการเชนนี้ไมมีที่สิ้นสุด 

 2. เมื่อมนุษยมีความตองการจําเปนอยูในลําดับขั้นใด ก็จะตกอยูภายใตอิทธิพลตางๆที่มีผลสนอง
ในข้ันนั้นๆ เมื่อความตองการไดรรับการตอบสนองพอแลว อิทธิพลนั้นจะหมดความหมาย 

 3. มนุษยมีความตองการจําเปนข้ึนไปตามลําดับ จากข้ันต่ําไปหาสูง (Hierachy of Needs) 

 3.1 ขั้นต่ําสุด ความตองการข้ันพ้ืนฐานทางรางกาย (The Physiological Needs) เปนความ
ตองการดานปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย เชน อาหาร น้ํา อากาศ 
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 3.2 ขั้นที่สอง ความตองการความปลอดภัย (The Safety Needs) เปนความตองการดาน
ปลอดภัยไมวาเด็กหรือผูใหญตางก็ตองความปลอดภัยดวยกันทั้งสิ้น เชน ความปลอดภัยในการทํางาน 

 3.3 ขั้นที่สาม ความตองการความรัก (The Love Needs) บุคคลท่ีอยูในขั้นนี้จะมีความรูสึกและ
พยายามใหไดมาซึ่งความรัก อาจจะลืมแมแตความหิวในขณะที่ตนตองการความรักสิ่งที่ตางคือ เรื่องเพศ
เปนความตองการทางรางกาย แตพฤติกรรมทางเพศเกิดข้ึนจากความตองการความรักซึ่งรวมไปถึงการให
ความรักและการรับรัก 

 3.4 ขั้นที่สี่ ความตองการไดรับการยกยอง (The Esteem Needs) มนุษยปรารถนาจะมีสภาพที่
มั่นคงเพ่ือเกียรติยศแลการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ความตองการไดรับการยกยองรวมทั้งปรารถนา
ความสําเร็จที่จะดํารงชีวิตในโลกนี้ และความปรารถนาชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีที่คนอ่ืนยอมรับและการไดรับ
ความสนใจจาผูอ่ืน การที่ตนเองเปนบุคคลสําคัญในสายตาของผูอื่น 

 3.5 ขั้นสูงสุด ความตองการกระทําในส่ิงตางๆ ที่พึงพอใจเปนพิเศษดวยตนเอง (The Needs for 

Self – actualization) เปนความตองการข้ันสูงสุด เปนความพอใจที่จะทําในสิ่งที่อยากจะทําเปนพิเศษ ที่
แสดงถึงความสามารถในการกระทําดวยตนเองตอเปาหมาย หรืออุดมคติอันสูงสงที่ตนกําหนดไว 
 สรุปไดวา ความพึงพอใจตอสิ่งใดขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจ ซึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของมาสโลว 
(Maslow) ชี้ใหเห็นวามนุษยแตละคนมีความตองการไมมีที่สิ้นสุด มีความตองการข้ึนต่ําสุดไปหาขั้นสูงสุด 

 

 7.3 การวัดความพึงพอใจ 
 ภนิดา  ชัยปญญา (2542 : 29) กลาววา การวัดความพึงพอใจ สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
 1. การใชแบบสอบถาม โดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตองการทราบความคิดเห็นซึ่ง
สามารถทําไดในลักษณะท่ีกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระคําถามดังกลาวอาจถามความพึง
พอใจในดานตางๆ เชน การบริหาร และการควบคุมงาน และเงื่อนไขตางๆ 

 2. การสัมภาษณ เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจึง
จะทําใหไดขอมูลที่เปนจริง 
 3. การสังเกต เปนวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะ
แสดงออกจากการพูด กิริยาทาทาง วิธีนี้จะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และการสังเกตอยางมี
ระเบียบแบบแผน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สุริยะ  ปองขันธ (2550 : ก-ข) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง 
สมบัติของคล่ืน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีการเรียนรูรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ศึกษาการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง สมบัติของคล่ืน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 โดยใชวิธีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

จาํนวน 41 คน ผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา วิธีการเรียนรูรวมกันเปนวิธีการจัดการ
เรียนรูที่นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน โดยทํากิจกรรมกลุม โดยมีครูเปนที่ปรึกษา และใหความ
ชวยเหลือ ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี ไมเครงเครียดในการเรียนมีความสนุกสนาน ทําใหนักเรียนกลา
คิด กลาทํา กลาแสดงออก ไดศึกษาความรูเพ่ิมเติม เปนการเรียนรูดวยตนเองเกิดทักษะในการคนควาหา
ขอมูล สรางชิ้นงานและนําเสนอผลงานดวยวิธีการท่ีหลากหลายรวมทั้งมีการทํางานเปนกลุม ทําใหเกิด
การเรียนรูนิสัยของเพ่ือนในหองเรียน และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักเรียน สงผลใหนักเรียน
รอยละ 80.48 ผานเกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 70 

 ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช
คอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูอยางรวมมือตามแนวคิดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือสราง
พฤติกรรมการสรางความรูของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบว า 1. องคประกอบของ
กระบวนการท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) บุคคล 2) สาระความรู 3) เคร่ืองมือ
คอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูอยางรวมมือ  4)การปรับเปลี่ยนและการจัดการพฤติกรรม และ5) การ
ประเมิน 2.ขั้นตอนของกระบวนการที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 6 ขั้นคือ 1)ขั้นแนะนําแนวทาง สรางกลุม
สัมพันธ 2)ขั้นกําหนดความรูนําไปสูเปาหมาย 3)ขั้นสืบเสาะแสวงหาเพ่ือพัฒนาผลงาน 4)ขั้นพบปะ
แลกเปลี่ยน เพ่ือนเรียนเพ่ือนรู 5) ขั้นสรางสรรคเผยแพร รวมแกรวมปรับ และ 6)ขั้นประเมินผลงาน 
ผสานความคิด 3. กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสรางความรูหลังการทดลอง สูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหคะแนนการประเมินผลงานของกลุมตัวอยาง
พบวา คะแนนเฉล่ียรวมของผลงานที่กลุมตัวอยางพัฒนาขึ้นอยูในระดับดี 
 เทพยพงษ  เศษคึมบง  (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนดวยอีเลิรนนิงแบบเรียนรูรวมกัน
ผานสื่อสังคมออนไลนที่มีตอความสามารถทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
สื่อการศึกษาเบ้ืองตน ของนักศึกษาที่เรียนดวยอีเลิรนนิงแบบเรียนรูรวมกันผานสื่อสังคมออนไลนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความสามารถทางการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาท่ีเรียนดวยอีเลิรนนิงแบบเรียนรูรวมกันผานสื่อสังคมออนไลน อยู
ระดับมาก  
 กุลยา  เจริญมงคลวิไล (2554 : บทคัดยอ)ไดศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การเขียน
แบบดวยคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีตอความสามารถในการมองภาพมิติ
สัมพันธตางกัน ผลการวิจัยพบวาผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการมองภาพมิติสัมพันธ 
ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 

21.59 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 26.24 ซึ่งสูงกวากอนเรียน 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานและแบบปกติ แตกตางกันโดย กลุมที่เรียนแบบผสมผสาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 27.03 ถือวาอยูในระดับดีมาก ซึ่งสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 23.93 ถือ
วาอยูในระดับดี ในสวนของคาสถิติทดสอบ t พบวา กลุมท่ีเรียนแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวา กลุมที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 3) การประเมินผลงานการเขียนแบบ
ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสาน พบวามี คาเฉลี่ยเทากับ 15.29 ถือวาผานเกณฑ (มากกวารอยละ 70) 

4) ผลการประเมินแฟมสะสมงานของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสาน พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.11 อยูใน
ระดับดีมาก 5) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสาน วิชา การเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอรพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 ถือวาอยูในระดับดี 
 นภาศล  เพ็ญแสวง (2554 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูดวยบทเรียนผาน
เว็บแบบรวมมือโดยใชปฏิสัมพันธทางเครือขาย เรื่องพ้ืนฐานการสรางภาพเคล่ือนไหว สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือโดยใชปฏิสัมพันธทางเครือขาย
เรื่องพ้ืนฐานการสรางภาพเคลื่อนไหว สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง พ้ืนฐานการสรางภาพเคลื่อนไหว ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือโดยใชปฏิสัมพันธทางเครือขาย กอนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือ
ประเมินผลงานการสรางภาพเคลื่อนไหวของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือ โดยใช
ปฏิสัมพันธทางเครือขาย เรื่องพ้ืนฐานการสรางภาพเคล่ือนไหว 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
เรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือโดยใชปฏิสัมพันธทางเครือขาย เรื่องพ้ืนฐานการสราง
ภาพเคล่ือนไหว โดยมีกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา คณุครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 47 คน ผลการวิจัยพบวา 1)บทเรียนผาน
เว็บ มีประสิทธิภาพเทากับ 75.43/77.53 2) มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 3) ผลกงานการจัดทําภาพเคล่ือนไหว มีคุณภาพอยูในระดับดี 4) ความคิดเห็นของ
ผูเรียนอยูในระดับดี 
  ริปอง  กัลปติวาณิชย (2555 : ง) ไดทําการศึกษาการศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสาน ดวย
วิธีการสอนแบบสาธิต  เรื่องการสรางภาพเคล่ือนไหว  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก  เพ่ือฝกทักษะปฏิบัติ   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิต  เพ่ือ
การฝกทักษะปฏิบัติ เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 2) เพ่ือศึกษาผลของการ
ปฏิบัติงานการสรางภาพเคล่ือนไหว โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิต  เพ่ือ
การฝกทักษะปฏิบัติ   เรื่องการสรางภาพเคล่ือนไหว  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอการเรียน โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ดวยวิธีการสอนแบบสาธิต  เพ่ือการฝก
ทักษะปฏิบัติ  เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก  โดยมีกลุมตัวอยาง  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิต  เพ่ือการฝกทักษะปฏิบัติ 
เรื่องการสรางภาพเคล่ือนไหว  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน   ( ̅ = 31.17 

,S.D. =  4.75 ) สูงกวากอนเรียน ( ̅ = 14.00 ,S.D. =  3.14 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) 
ผลของการปฏิบัติงานการสรางภาพเคลื่อนไหว  โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ดวยวิธีการสอนแบบ
สาธิต  เพ่ือการฝกทักษะปฏิบัติ   เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก    มีคะแนน
รอยละ  82.33 3)  ความพึงพอใจของผูเรียน โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ดวยวิธีการสอนแบบ
สาธิต  เพ่ือการฝกทักษะปฏิบัติ  เรื่องการสรางภาพเคล่ือนไหว  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก  อยูในระดับพึง
พอใจมากที่สุด ( ̅ = 4.54 ,S.D. =  0.22 )  
 อัญชิษฐา สุศีลสัมพันธ (2556 : ง) ไดศึกษาการศึกษารูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชุมชนนักปฏิบัติเสมือน ในสถานประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชุมชนนักปฏิบัติเสมือน ในสถานประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ 
2) พัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของชุมชนนักปฏิบัติ
เสมือนในสถานประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ 3) ศึกษาผลของการแลกเปล่ียนเรียนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของชุมชนนักปฏิบัติเสมือน ในสถานประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ กลุมตัวอยาง 
คือ พนักงานบริษัทเพชรเกษมพร้ินติ้งกรุป จํากัด แผนกคอมพิวเตอร ซึ่งใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
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(Purposive Selection) จํานวน 40 คน ผลวิจัยพบวา 1. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของชุมชนนักปฏิบัติเสมือน  ใน
สถานประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ พบวา ไดขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบดานการจัดการความรูบน
เครือขายและดานการออกแบบเว็บไซตเพ่ือการจัดการความรู เกี่ยวกับองคประกอบของการจัดการความรู 
กระบวนการจัดการความรู กิจกรรมบนเว็บที่เหมาะสม สําหรับแลกเปลี่ยนความรูที่ชัดแจง การ
ประเมินผลการจัดการความรูและการออกแบบเว็บไซตใหมีความนาสนใจ2. รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ฯ มีองคประกอบ คือ 1) คน 2) เทคโนโลยี 3) ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนยอย
คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน 3) ขั้นการแลกเปล่ียนความรู และ 4) ขั้นการ
ประเมินผล2.1) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการความรูพบวา 
รูปแบบมคีวามเหมาะสมในระดับมาก ( ̅ = 4.32, S.D. = 0.59 ดานการออกแบบเว็บไซตเพ่ือการจัดการ
ความรู รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.61) 2.2) ผลการประเมินคุณภาพ
เว็บไซตชุมชนนักปฏิบัติเสมือนฯ ดานการจัดการความรู เว็บไซตชุมชนนักปฏิบัติเสมือนมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.60) ดานการออกแบบเว็บไซตเพ่ือการจัดการความรู เว็บไซตมี่ความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.61, S.D. = 0.49) 3. ผลของการแลกเปล่ียนเรียนรู พบวา 3.1) ความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการแลกเปล่ียนเรียนรูฯ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( ̅  = 4.15, S.D. = 

0.50) 3.2) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง มีความรวมมือในระดับ ดี
มาก มีคะแนนอยูระหวาง 15.95 - 19.02 3.3) ผลจากการประเมินตนเองของกลุมตัวอยาง มีความรวมมือ
ในระดับมาก ( ̅ = 3.93, S.D. = 0.70) 3.4) ผลการประเมินจากแบบบันทึกขุมความรู พบวา การ
แลกเปลี่ยนความรูสามารถ ลดเวลาการเดินทาง ลดขั้นตอนในการทํางานได 3.5) ผลการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน พบวา บทบาทและความสําคัญของไอซีทีทําใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  เกิดความ
รวดเร็ว ทันสมัย 
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งานวิจัยตางประเทศ 
 คลิฟฟอรด (Clifford,2003) ศึกษาการเรียนรูแบบชี้นําตนเองและการเรียนรูแบบรวมมือผาน
เครือขายคอมพิวเตอร รูปแบบการเรียนและการปฏิบัติ วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือกําหนดวาการจับคู
ระหวางรูปแบบการเรียนของผูรวมโครงการ และการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติของผูเรียนในการทดสอบวัดความเขาใจและการรักษารูปแบบการเรียนวัดโดยมาตรวัดความพรอม
การเรียนรู (SDLRS) และมาตรวัดรูปแบบการเรียนของนักเรียนของ Grasha – Riechmann (GRSLSS) 

และการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรที่ผันแปรไปตามรายวิชาเรียน การบันทึกรายวิชาเรียน
และติวเขมโดยคอมพิวเตอรมีกลุมผูเขารวมโครงการ 3 กลุม คือลูกจางนักเรียนมัธยมศึกษาลูกคาทั้งหมด 
106 คน โดยเนนคอมพิวเตอรในระหวางการเก็บขอมูล ผูเขารวมโครงการท่ีชอบรูปแบบการเรียนของ
ตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุดในการสอบกอน – หลัง ผูเขารวมโครงการที่มีคะแนนคาเฉลี่ยปานกลางหรือต่ําใน
ดานการเรียนแบบชี้นําตนเองรูปแบบการเรียนแบบรวมมือแสดงใหเห็นการพัฒนานอยที่สุด 

 กูนาวอรดีนา และคณะ (Gunawardena, et al. 2009 : 5-15) ไดวิจัยเร่ือง กรอบความคิดเชิง
ทฤษฎีสําหรับการสรางชุมชนนักปฏิบัติออนไลน (online communities of practice) ดวยเคร่ืองมือ
เครือขายสังคมออนไลน (social networking tools) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากรอบความคิดเชิงทฤษฎี
ในการทําความเขาใจการเรียนรูระหวางกลุมบุคคลที่ใชประโยชนของเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือทํางานท่ี
มีเปาหมายรวมกัน ซึ่งเปนกรอบความคิดเชิงทฤษฎี สําหรับการเรียนรูดวยกันดวยเครื่องมือเครือขายสังคม
ออนไลน ที่ผูคณะผูวิจัยไดประยุกตจาก ทฤษฎีการเรียนรูและประสบการณการใชเคร่ืองมือเครือขาย
สังคมออนไลนเปนชุมชนนักปฏิบัติ ไดออกมาเปนเกลียวกระบวนการของชุมชน (Community’s 

spiraling process) โดยเคล่ือนจากการใหบริบททางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural context) ผาน
วาทกรรม (discourse) พฤติกรรม (action) การสะทอนกลับ (reflection) และการปรับปรุง 
(reorganication) นํามาสูอภิปญญาที่มาจากสังคม (socially mediated metacognition)  

 เบรดี้, โฮลคอมบ และสมิธ (Brady,Holcomb and Smith 2010 : 151-157) ไดวิจัยเร่ืองการใช
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน กรณีศึกษาเร่ืองประโยชนของการเรียนดวยเว็บ Ning ในระดับอุดมศึกษา 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุและทดสอบการรับรูประโยชนในการใชเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลน
ดวยเว็บ Ning ของนักศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาตรีแบงเปน 3 กลุม กลุมแรกลงเรียนใน
รายวิชา Distance education instructional technology แบบ Full – time online จํานวน 20 คน 
และอีก 2 กลุมเรียนในรายวิชา Distance education educational leadership preparation แบบ 
Hybrid และ Face-to-Face จํานวน 17 และ 15 คน รวมทั้งหมด 52 คน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
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รับรูวาเว็บ Ning มีประโยชนในการเรียนซ่ึงทําใหเกิดการทํางานรวมกันสะดวกในการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศและอภิปรายความคิดเห็นระหวางกันของนักศึกษา ทําใหมีเวลาในการไตรตรองความคิด
มากขึนเม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนแบบ Face-to-Face และจากผลการวิจัยเสนอวาเว็บไซตเครือขาย
สังคมออนไลนโดยใชการศึกษาเปนฐาน (Education-based social networking sites) สามารถนํามาใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพในหลักสูตรการศึกษาทางไกลโดยใชเปนเคร่ืองมือทางเทคดนโลยีในการสื่อส าร
ระหวางนักศึกษา  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัย เรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม เปนการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) เปนการดําเนินการทดลองใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียว (One Shot case 

study Design) ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

5. การสรางและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

6. วิธีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

 

1.ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาค ร้ั งนี้ เปนนัก เ รียนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่  4/11 แผนการ เ รียน 

ภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอนท่ีเรียนคอมพิวเตอรกราฟก 2 ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน 

 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ 
 กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม
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2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
2.2.1.  พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูในการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

วิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 

2.2.2.  ผลการสรางชิ้นงาน วิชาคอมพิวเตอรกราฟก แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 
2.2.3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4/11 แผนการเรยีนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 

 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม ใชรูปแบบการศึกษาแบบ กลุมเดียว (One Shot case study 

Design ) ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 6 สัปดาหๆละ 1 วัน วันละ 2 ชม. รวม 12 ชม. 
 

ตารางท่ี 3 แผนการทดลองแบบ One Shot case study Design 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง หลังการทดลอง 
E - X T1 

 

  เมื่อ  E คือ  กลุมประชากร 
X คือ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น วิ ช า 

    คอมพิวเตอรกราฟก 
   T1 คือ การประเมินผลพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ผลการสรางชิ้นงาน วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
ผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
บนเครือขายสังคมออนไลนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือตางๆดังนี ้
 4.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

4.2 แผนการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
4.3 ระบบบริหารการเรียนรู เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 
4.4 แบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4.4 แบบประเมินผลงานการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
4.5 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 

5. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 5.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 5.1.1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา เรื่องคอมพิวเตอรกราฟกในสวนของวิธีการจัดการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียน 

 5.1.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบน
คอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.1.3 นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหามาสรางแบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง เพ่ือนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน คือ การจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน และดานเนื้อหาเร่ืองคอมพิวเตอรกราฟก 
 5.1.4 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
เหมาะสมตลอดจนใหคําแนะนํา เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข    

 5.1.5 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (รายชื่อภาคผนวก ก –  
หนา 144 ) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของขอคําถามแตละขอ วามีความสอดคลองหรือไม โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
 + 1  หมายความวา  มั่นใจวาแบบสัมภาษณมีความสอดคลอง 
 0  หมายความวา  ไมม่ันใจวาแบบสัมภาษณมีความสอดคลอง 

-1  หมายความวา มั่นใจวาแบบสัมภาษณไมมีความสอดคลอง 
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 แลวนําขอมูลที่ ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต .05 ขึ้นไป พบวาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทั้ง 
3 ทาน มีคาเทากับ 0.96 ดังแสดงในภาคผนวก ข 
 5.1.6 นําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมบนสังคมออนไลน  และดานเนื้อหาคอมพิวเตอร
กราฟก รวม 3 ทาน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไดดังนี้ 

สรุปประเด็นสัมภาษณดานการจัดกิจกรรมบนสังคมออนไลน 
- การออกแบบการจัดกิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลน ในแตละขั้นควรมีวิธีการออกแบบ

กิจกรรม นําเน้ือหาแตละเรื่อง แลวนําเสนอผานสื่อรูปแบบตางๆ แลวสรุปความรูลงเคร่ืองมือออนไลนหา
ตัวอยางหรือการสรางสรรคชิ้นงานตางๆใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง มีการสืบคนขอมูลตางๆในโลกออนไลน 
และมีเครื่องมือการเรียนรูที่นาสนใจหลากหลายเหมาะสมกับวัยพัฒนาการของผูเรียนเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนมากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอนควรสรางเครื่องมือเชน กระดานเสวนาเพ่ือใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดงาย เกิดความรวมมือทางการเรียนรวมกัน นําเสนอขอคิดเห็นจากประเด็นตางๆมี
การมอบหมายงานที่ชัดเจนหลังจากท่ีมีการแลกเปล่ียนความรูระหวางกันแลวผูเรียนจะตองนําเอาความรู
นั้นไปใช ในการสรางชิ้นงาน 

- การนําเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาการออกแบบ มีขั้นนําท่ี
นาสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจดวยสื่อตางๆ การจัดวางองคประกอบที่เปนสัดสวนท่ีสวยงาม งาย
ตอการใชงาน ดวยรูปแบบตัวอักษร ขนาด สีสัน ชัดเจน อานงายเหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ
มากย่ิงขึ้น  

-  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูบนหองเรียนออนไลนใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
รวมกันได  อาจเปนการต้ังประเด็นคําถาม / ปญหา  /เสนอแนะ และใหผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนกับ
ผูสอนไดดวย 

- มีการจัดการใหผูเรียนไดนําเสนองานบนหองเรียนออนไลน เพ่ือใหสมาชิกในหองเรียนนั้น 
รวมกันแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยเครื่องมือตางๆที่เขาเหลานี้ถนัด และคลองตัว โดยใหแชรตัวอยางของ
ตัวเอง พรอมบอกขั้นตอนใหละเอียด ผูสอนอาจมีการจัดทําในรูปแบบของเอกสารเพ่ือใหสามารถดาวน
โหลด หรืออัพโหลดได 
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สรุปประเด็นดานเนื้อหาเร่ืองกราฟก 
- มีเนื้อหาชัดเจน เขาใจงาย มีภาพและตัวอยางประกอบท่ีชัดเจน และสรางแนวคิดใหมทางดาน

ศิลปะดวยการผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือกอใหเกิดศิลปะในรูปแบบใหมที่ดูสวยงามและ
ทันสมัย 

- สามารถเขาถึงเนื้อหาไดงายและมีการแลกเปล่ียนความรูและวิธีคิดตางๆของผูเรียนและ
ครูผูสอน 

- ภาพนิ่งผสมกับภาพเคลื่อนไหวนํามาใชเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการสรางชิ้นงาน และ
เครือขายสังคมออนไลนที่ใหผูเรียนสามารถสรางผลงาน และสามารถเผยแพรผลงานไดสะดวก 

- มีลําดับเนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบ การจัดวางองคประกอบศิลป มีตัวอยางประกอบ และสื่อ
ใหถึงความหมายของงานเปนหลัก บงบอกถึงความเปนเอกลักษณและสวยงาม 

 5.1.7   นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สายศิลปกรรม 
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แผนภูมิที ่3  ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาเรื่องคอมพิวเตอรกราฟกในสวนของ
วิธีการจัดการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียน 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับดานผลการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

สรางแบบสัมภาษณดานการจดักิจกรรมการเรยีน 
แบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

นําแบบสัมภาษณไปสมัภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน จํานวน 3ทาน 

วิเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแผนการ
จัดการเรียนรูและการวัดพฤติกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู 

แกไขปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) 

ไมผาน 

ผาน 

   ส
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 5.2 แผนการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานคอมพิวเตอรกราฟก  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 
 การสรางแผนการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานคอมพิวเตอรกราฟก  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

5.2.1 ศึกษาโครงสรางหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก และรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
  5.2.2 นําผลการสัมภาษณมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 5.2.3 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 5.2.4 นําแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ไป
เสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพ่ือพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา 

5.2.5 นําขอมูลที่ไดจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระมาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

 

ตารางที ่4    แสดงสัดสวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 

กระบวนการ การจัดกิจกรรมบน
เครือขายสังคม

ออนไลน 

การจัดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

รวม 

การจัดกิจกรรม  50% 50% 100% 
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ตารางที่ 5  สรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 

ครั้ง
ที ่

จุดประสงค 
การเรียนรู 

การจัดการ
เรียนรู 

กิจกรรมใน
หองเรียน 

กิจกรรมออนไลน ประเมินผล 

1 1. ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในการออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 
2. มีความสามารถใน
การปฏิบัติสรางภาพราง
งานออกแบบสัญลักษณ
(โลโก)ดวยดินสอ 
 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

- ครูบรรยาย
เรื่องการ
ออกแบบ
สัญลักษณ (โล
โก) 
- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนรางงาน
ออกแบบ
สัญลักษณ 

(โลโก) ดวย
ดินสอ โดย

กําหนดโจทยให
ออกแบบ
เกี่ยวกับ

สัญลักษณ (โล
โก)สาย

ศิลปะกรรม 

ผูเรียนแชรขอมูลใน
การออกแบบ
สัญลักษณ
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงานราง
งานออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)
ดวยดินสอ ลงใน
เว็บไซต และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ในการ
ออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

 

2 1. ผูเรียนออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)ดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. ผูเรียนแลกเปลี่ยน

2.สรางงาน
ออกแบบ 

3. พัฒนา
ออกแบบ 
 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

ผูเรียนแชรขอมูล
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงาน

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 
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ความคิดเห็นในการ
ออกแบบสัญลักษณ (โล
โก) ในสังคมคม
ออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงานดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบ
สัญลักษณ 

(โลโก)ดวยดินสอ
ที่เคยออกแบบไว
มาสรางดวย
โปรแกรม

ออกแบบกราฟก 
 

ออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก ลงใน
เว็บไซต และ
แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในการ
ออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 
กับ ครูศิลปะ และ
เพ่ือนรวมชั้นเรียน 
เพ่ือนํากลับมา
แกไขในการสราง
งานออกแบบดวย
โปรแกรม 

3 1. สามารถปรับปรุง
รายการตางๆให
สอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูลตางๆ
ของครูผูสอนและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน ในการ
สรางงานออกแบบโลโก
ดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

4. การ
นําไปใช 
5. การ
ประเมินผล 
 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

 

 

 

 

 

ครูมอบหมายให
ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟกลงใน
เว็บไซต 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

ผานเกณฑ  
ด ีขึ้นไป 

ประเมิน
พฤติกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. สามารถสรางชิ้นงาน
ออกแบบสัญลักษณ (โล
โก) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก 
 

 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบ
สัญลักษณ 

(โลโก) ออกแบบ
ไวมาแกไขตาม
คําแนะนําครู

ศิลปะและเพ่ือน
รวมช้ันเรียนดวย

โปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

4 1. ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในการออกแบบ
สื่อโปสเตอร 
 

 

2. ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติสรางภาพรางงาน
ออกแบบสื่อโปสเตอร
ดวยดินสอ 
 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

- ครูบรรยาย
เรื่องการ
ออกแบบสื่อ
โปสเตอร  
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนรางงาน
ออกแบบสื่อ
โปสเตอร ดวย
ดินสอ โดย
กําหนดโจทยให
ออกแบบ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ครูมอบหมายให
ผูเรียน ศึกษา 
เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน 
และคนควาใน
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
(facebook) เพ่ือ
นํามาทบทวน และ
เปนแนวคิดในการ
ออกแบบ เพ่ือ
นําไปแกไขในการ
รางงานออกแบบ
สื่อโปสเตอร 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 
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5 1. ผูเรียนออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

 

2. ผูเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการ
ออกแบบสื่อโปสเตอร 
ในสังคมคมออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงานดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

2.สรางงาน
ออกแบบ 

3. พัฒนา
ออกแบบ 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบส่ือ
โปสเตอร 
ดวยดินสอที่เคย
ออกแบบไวมา
สรางดวย
โปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

ครูมอบหมายให
ผูเรียน ศึกษา 
เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน 
และคนควาใน
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
(facebook)  
ครูมอบหมายให
ผูเรียนสงงาน
ออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟกลงใน
เว็บไซต และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครูศิลปะ 
และเพ่ือนรวมชั้น
เรียน 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

6 1. สามารถปรับปรุง
รายการตางๆให
สอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูลตางๆ
ของครูผูสอนและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน ในการ

4. การ
นําไปใช 
5. การ
ประเมินผล 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

ครูมอบหมายให
ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟกลงใน
เว็บไซต 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

ผานเกณฑ ดี
ขึ้นไป 
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สรางงานออกแบบสื่อ
โปสเตอร ดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. สามารถสรางชิ้นงาน
ออกแบบสื่อโปสเตอร 
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบส่ือ
โปสเตอร 
ออกแบบไวมา
แกไขตาม
คําแนะนําครูผู
ศิลปะและเพ่ือน
รวมช้ันเรียนดวย
โปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

ประเมิน
พฤติกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

 
5.2.6 นําแผนการสอนและเนื้อหาใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3 ทาน (รายชื่อภาคผนวก ก –  

หนา144 ) คือ ดานกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน ดานทฤษฎีการแลกเปล่ียนเรียนรู  และ
ดานเนื้อหาเร่ืองคอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลว
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามแตละขอ วามีความสอดคลองหรือไม โดยให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
 + 1  หมายความวา  มั่นใจวาแผนการจัดการเรียนมีความสอดคลอง 
    0  หมายความวา  ไมม่ันใจวาแผนการจัดการเรียนมีความสอดคลอง 

 -1  หมายความวา   มั่นใจวาแผนการจัดการเรียนไมมีความสอดคลอง 
 แลวนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต .05 ขึ้นไป ไวใชในแผนการจัดการเรียนรู พบวาคาดัชนีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาเทากับ 0.96 ดังแสดงในภาคผนวก ข และ
ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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แผนภูมิที่ 4    ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 

ศึกษาโครงสรางหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก และรปูแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 

นําขอมูลที่ไดจากอาจารยที่ปรึกษา มาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการ
เรียนรูตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชจริง 

ปรับปรุงแกไข 

นําแผนการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) (IOC) 

ผาน 

ไมผาน 

นําผลการสมัภาษณมาเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูและการสรางแผน
จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชา

คอมพิวเตอรกราฟก 

ดําเนินการเขียนแผนการจัดกจิกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรูตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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5.3 ระบบบริหารการเรียนรูเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 
  ระบบบริหารการเรียนรูเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
มีข้ันตอนการดําเนินงานโดยแสดงเปน 

5.3.1 ศึกษาระบบบริหารการเรียนรู  ขอดี ขอดอยของระบบบริหารการเรียนรูต างๆ เพ่ือเลือก
ระบบบริหารการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ผูเรียน  และดานงบประมาณ  โดยการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกระบบบริหารการจัดการเรียนรู  โดยใชโปรแกรมมูดเดิ้ล (Moodle: Modular Object-

Oriented Dynamic Learning  ) และสื่อสังคมออนไลน facebook, googlesite , youtube 

5.3.2 ศึกษาวิธีการทํางาน คูมือการใชงาน  การติดต้ัง การทํารายการ เครื่องมือการจัดการของ
ระบบบริหารการเรียนรู เพ่ือใหสามารถปรับแกไขได   

5.3.3  ออกแบบสื่อการเรียนรู ตามที่ไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรม
ตามแผนการสอนการเรียนแบบผสมผสาน บรรจุลงในระบบบริหารการจัดการเรียนรูลงในเว็บไซต 
http://www.sk-shop.net/tang/moodle/  

5.3.4  นําสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษา      
 5.3.5 การประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของระบบบริหารการจัดการเรียนรู เพ่ือจัดการเรียน

บนเครือขายสังคมออนไลน ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาผูวิจัยไดดําเนินการจัดพิมพเนื้อหาเอกสาร
ประกอบการเรียน เอกสารใบงาน  กิจกรรมตามแผนการสอน  พรอมทั้งเอกสารการคัดลอกหนาจอภาพ 
(Screen Capture) ระบบบริหารการจัดการเรียนรูของรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกท่ีใชในการวิจัย  อีกท้ัง
ไดเพ่ิมสิทธิ์ในการเขาใชระบบริหารการจัดการเรียนรูในฐานะครู (Teacher) เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของระบบบริหารการจัดการเรียนรู 
  โดยการประเมินระบบบริหารการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของ
ระบบบริหารการจัดการเรียนรู  โดยใชเกณฑการประเมิน  5  ระดับ  ดังนี้  

ระดับ 5  หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ 4  หมายถึง  ดี 
ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  พอใช 
ระดับ 1  หมายถึง  ปรับปรุง 
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  สําหรับการใหความหมายคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยได
จากแนวคิดของเบสท (Best et al., 1986: 195)   ในการใหความหมายโดยการใหคาเฉล่ียเปนรายดานและ
คาเฉลี่ยรายขอ  ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับปรับปรุง 

 ทั้งนี้ระดับคุณภาพของระบบบริหารการเรียนรู ในแตละรายการ  จะตองผานเกณฑ
ความหมาย มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  จากผลการวิเคราะหการประเมินระบบบริหารการจัดการเรียนรู  
เพ่ือจัดการเรียนบนสังคมออนไลน ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน พบวาคะแนนเฉล่ียการ
ประเมินคุณภาพของระบบบริหารการจัดการเรียนรู รวมทุกดานคะแนนเฉลี่ยรวมอยู ในเกณฑมีคุณภาพ
ระดับดีมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51      

สําหรับการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียดานเนื้อหาพบวา ความถูกตองของเน้ือหา อยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดีมากมีคาเฉล่ียเทากับ 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 เนื้อหามีความสอดคลอง
กับจุดประสงคอยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58  
การแยกยอยเนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมากมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา อยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58  การจัดลําดับขั้น
นําเสนอเน้ือหา อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 
เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผู เรียน  อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 เนื้อหาอานแลวเขาใจงาย อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58  

การประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพระบบบริหารการเรียนรู ของผูเชี่ยวชาญดานการเรียน
ออนไลน  ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําเอกสารการคัดลอกหนาจอภาพ (Screen Capture) ระบบบริหารการ
จัดการเรียนรูของรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกท่ีใชในการวิจัย  และดําเนินการเพ่ิมชื่อสมาชิก  สิทธิ์การเขา
ใชระบบบริหารการจัดการเรียนรูพรอมรหัสผาน (password) มอบใหเชี่ยวชาญเขาตรวจสอบระบบ
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บริหารการจัดการเรียนรูในฐานะครู (Teacher) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของระบบบริหารการจัดการเรียนรู  ของผูเชี่ยวชาญดานการเรียออนไลน 
 ทั้งนี้ระดับคุณภาพของระบบบริหารการจัดการเรียนรูในแตละรายการ  จะตองผานเกณฑ
ความหมายมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ผลการวิเคราะหการประเมินระบบบริหารการจัดการเรียนรู เพ่ือ
จัดการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน ของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนออนไลน จํานวน 3 ทาน  พบวา
คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพของระบบบริหารการจัดการเรียนรูดานกิจกรรมบนเครือขายสังคม
ออนไลน อยูในเกณฑมีคุณภาพระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  

 สําหรับการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยพบวา  ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีนํามาใชในการเรียนอี
เลิรนนิ่ง อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 การ
ลําดับกิจกรรมแตละสัปดาหมีความเหมาะสม  อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 หองสนทนาสะดวกตอการใช อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 กระดานขาวสะดวกตอการใช อยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 การแบงปนแลกเปล่ียน
เรียนรู อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 การ
ถาม ตอบปญหา สะดวกตอการใช อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.58 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.15 การเชื่อมโยงภายไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของ อยูในเกณฑคุณภาพระดับ
ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 การนําความรูไปใช อยูในเกณฑคุณภาพ
ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00สรางกลุมความรวมมือ อยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58   

5.3.6 รวบรวมขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  และดานการเรียน
แบบออนไลน  ซึ่งไดขอเสนอแนะดังนี้ 

- ควรจัดเรียงลําดับเนื้อหาแตละสัปดาห ใหเปนหมวดหมู งายตอการใชงาน 
- ควรใชเนื้อหาและส่ือของผูวิจัยเองในการสราง  
- การสงงานในแตละสัปดาหควรเขียนชื่อหองในการสงงานใหชัดเจน  เพ่ือให
นักเรียนไดเขาใจงายในการเขาไปแลกเปล่ียนความคิดเห็นได 
- การออกแบบใหผูเรียนงายตอการใชงาน 
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  5.3.7 ปรับปรุงระบบบริหารการเรียนรู เพ่ือการสาธิตที่อยูในระบบบริหารการเรียนรู 
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการเรียนออนไลน 

5.3.8 นําสื่อการเรียนรูในระบบบริหารการเรียนรู  ที่ไดปรับปรุงแลว  ไปทดลองใชกับ
กลุมทดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สายศิลปกรรมท่ีเคยเรียนในรายวิชานี้ จํานวน 1 หองเรียน ที่ไมซ้ํากับ
กลุมประชากร  

5.3.9  นําขอบกพรองจากการทดลองใชสื่อการเรียนรูในระบบบริหารการเรียนรู จาก
กลุมทดลอง  มาปรับปรุงแกไขกิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรียนรู เอกสารประกอบการเรียน  ในระบบ
บริหารการเรียนรูและเก็บขอมูลที่จําเปน  ขอจํากัดของการใช  เชน การลงทะเบียนสมาชิก  ขอจํากัดการ
ตั้งรหัสผาน  การกําหนดสัปดาหการเรียน การกําหนดการส้ินสุดการประเมินของกิจกรรม เพ่ือรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนเพื่อใชสําหรับทดลองกับกลุมประชากรตอไป 

5.3.9 ไดระบบบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
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แผนภูมิที่ 5    ระบบบริหารการเรียนรูเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 
 
 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ศึกษาเอกสาร คูมือการสราง การใชงานการจัดการเรียน 
บนเครือขายสังคมออนไลน  

ออกแบบกิจกรรมการเรยีนแบบผสมผสาน 

บนเครือขายสังคมออนไลน ออกแบบสื่อการเรียนรู ตามที่ไดสมัภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และเอกสารท่ีศึกษามา 

ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรยีน
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน 

 ดานการเรียนแบบออนไลน จํานวน 3 ทาน 

ไดกิจกรรมการเรยีนบนเครือขายสงัคมออนไลน 

นําระบบบริหารการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวทดลองใช 
กับกลุมทดลอง 

ปรับปรุงกิจกรรม สื่อการเรียน ในระบบบริหารการเรียนรู ตาม
ขอเสนอแนะ คําแนะนํา  

ปรับปรุง 

ไมผาน 

ผาน 
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5.4 แบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 แบบประเมินพฤติกรรมทางการแลกเปล่ียนเรียนรูมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้ 
 5.4.1 ศึกษาศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ แนวคิดทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 5.4.2 ศึกษาองคประกอบของการแลกเปล่ียนเรียนรู ที่ไดสรุปและสังเคราะหไว (วิจารณ พานิช 
2548, : 12; บดินทร วิจารณ 2547; และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 2546) ดังนี้ 
  1. บงชี้ความรู หมายถึง การระบุขอมูลสาระสนเทศที่ตองการจะเรียนรู และเขาถึง
แหลงขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย มีการสืบคนขอมูลและสารสนเทศ มีการแสดงขอมูลและสารสนเทศ
เชื่อมโยงแหลงขอมูลและสารสนเทศกับฐานขอมูลอื่น มีการอางอิงแหลงที่มาและสารสนเทศ 

   2. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู หมายถึง การท่ีบุคคลรวมกันแสดงความคิดเห็น โดย
ใชวิธีการพูดคุยสนทนา การอภิปรายโตแยง การต้ังคําถาม การสรุปแนวคิดใหมๆ และการตัดสินใจเลือก
แนวทาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรวมกัน 

  3. การนําความรูไปใช หมายถึง การใชประโยชน จากความรู การนําไปประยุกตใชงาน 
กอใหเกิดประโยชนและผลสัมฤทธิ์เกิดข้ึน 

5.4.3 กําหนดพฤติกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากองคประกอบขางตน เพ่ือสรางเปนแบบประเมิน
พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 

5.4.4 ดําเนินการสรางเกณฑการใหคะแนนเมินพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยมีเกณฑ
ตัดสินคุณภาพดังนี้ 

ดานท่ี1 บงชี้ความรู  
 ระดับคะแนน 5  - ความถูกตองเน้ือหาท่ีนํามาแลกเปล่ียนความรูมีความถูกตอง นําเทคโนโลยี
ตางๆมาใชเพื่อแบงปนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน และมีความเหมาะสมกับผูเรียน  
  ระดับคะแนน 4 -  ความถูกตองเน้ือหาที่นํามาแลกเปล่ียนความรูมีความถูกตองบางสวน,  
นําเทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือแบงปนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน และมีความเหมาะสมกับผูเรียน
เปนบางสวน  

ระดับคะแนน 3 - ความถูกตองเน้ือหาท่ีนํามาแลกเปล่ียนความรูมีความถูกตองเปนบางสวน,นํา
เทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือแบงปนไมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน และไมมีความเหมาะสม  
กับผูเรียน 
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ระดับคะแนน 2 -  ความถูกตองเน้ือหาท่ีนํามาแลกเปลี่ยนความรูมีความถูกตองเปนบางสวน, นํา
เทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือแบงปนไมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน และไมมีความเหมาะสม  
กับผูเรียน 

ระดับคะแนน 1 - ไมมีความถูกตองเน้ือหาท่ีนํามาแลกเปล่ียนความรู ไมมีการนําเทคโนโลยีตางๆ
มาใชเพ่ือแบงปนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี เรียนและไมมีความเหมาะสมกับผูเรียน 

ดานท่ี2 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  
 ระดับคะแนน 5  -  มีการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํารวมกันเปนอยางดี  การแบงปน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/รับฟงความคิดเห็นรวมกันในแตละประเด็นตรงกับเนื้อหาที่เรียนและเหมาะสม
กับผูเรียน 
  ระดับคะแนน 4 -  มีการแบงปนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/รับฟงความคิดเห็นรวมกันในแตละ
ประเด็นตรงกับเนื้อหาท่ีเรียนและเหมาะสมกับผูเรียน 
  ระดับคะแนน 3 -ไมมีการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํารวมกันใน การแบงปนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น/รับฟงความคิดเห็น    
  ระดับคะแนน 2 - ไมมีการใหความชวยเหลือและไมใหคําแนะนํารวมกัน การแบงปนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น/ไมรับฟงความคิดเห็น 

 ระดับคะแนน 1 - ไมมีการใหความชวยเหลือและไมใหคําแนะนํารวมกัน การแบงปนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น/ไมรับฟงความคิดเห็น 

ดานท่ี3 การนําความรูไปใช 
ระดับคะแนน 5  - ปฏิบัติงานตามที่ไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนและผูเชี่ยวชาญ ทุกขั้นตอน

ครบถวนและเลือกใชงานไดเปนอยางดี และนําความรูและทักษะที่ไดศึกษามาในเครือขายสังคมออนไลน
ใชในการพัฒนาผลงาน และความสามารถในการออกแบบ 

 ระดับคะแนน 4 -  ปฏิบัติงานตามที่ไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนและผูเชี่ยวชาญ ทุกขั้นตอน
ครบถวนและเลือกใชงานไดไมดี และนําความรูและทักษะที่ไดศึกษามาในเครือขายสังคมออนไลนใชในการ
พัฒนาผลงาน และความสามารถในการออกแบบ 

ระดับคะแนน 3 - ปฏิบัติงานตามที่ไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนและผูเชี่ยวชาญบางสวนและ
เลือกใชงานไดไมดี และนําความรูและทักษะที่ไดศึกษามาในเครือขายสังคมออนไลนใชในการพัฒนา
ผลงานไดไมดี  
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ระดับคะแนน 2 –  ไมปฏิบัติงานตามท่ีไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนและผูเชี่ยวชาญ และนําความรู
และทักษะที่ไดศึกษามาในเครือขายสังคมออนไลนใชในการพัฒนาผลงานไดไมดี 

ระดับคะแน 1 – ไมปฏิบัติงานตามท่ีไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนและผูเชี่ยวชาญ และไมนําความรู
และทักษะที่ไดศึกษามาในเครือขายสังคมออนไลนมาใชในการพัฒนาผลงานไดไมดี 
 5.4.5 นําแบบแบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ที่สรางขึ้นไปเสนออาจารยที่ปรึกษา
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 5.4.6 นําแบบแบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองเก่ียวกับประเด็นและรายละเอียดในการประเมินพฤติกรรม  แลวนําความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญท้ังหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยเลือกรายการประเมินที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 
 +1 แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับจุดประสงคของการประเมิน 

0  ไมแนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับจุดประสงคของการประเมิน 

-1 แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินไมสอดคลองกับจุดประสงคของการประเมิน 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกับ (IOC) เทากับ 0.88    โดยคาดัชนีความสอดคลองที่
ยอมรับไดมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 

5.4.7 นําแบบแบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปใชจริงโดยนําไปประเมินนักเรียน 
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แผนภูมิที่ 6 แบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน 
 
 
 

นําขอมูลท่ีไดจากอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงแกไขแผนการจัด 
การเรียนรูตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

ไดแบบประเมินพฤติกรรมการการแลกเปลีย่นเรยีนรู  
ผลการเรียนรูแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

ปรับปรุงแกไข 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

แลวหาคาความสอดคลอง (IOC) 

ไมผาน 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียน 

กําหนดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากองคประกอบขางตน 
เพื่อสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 

สรางเกณฑการใหคะแนนมมาตราสวนประเมินคา โดยกําหนด
องคประกอบของการประเมินและคําอธิบาย 

นําแบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรับปรุง
แกไข 

ผาน 
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5.5 แบบประเมินการสรางชิ้นงาน 
 ในการประเมินผลงานน้ันผูวิจัยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubrics) ในการ
ประเมินผลงานของนักเรียน วิชาคอมพิวเตอรกราฟก โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเกณฑ
ใหคะแนนดังนี้ 
 5.4.1 ศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการประเมินผลงานของ
นักเรียน 

 5.4.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสรางแบบประเมินผลงานของนักเรียน 

 5.4.3 สรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคโดยกําหนดองคประกอบการประเมินและคําอธิบาย
ระดับคุณภาพ เปนแบบวัดคุณภาพของผลงาน โดยกําหนดประเด็นการประเมินแตละระดับกําหนด
น้ําหนักหรือจุดเนนตามความสําคัญของผลงานโดยไดกําหนดกรอบของหัวขอในการประเมินจาก
การศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งตามขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก ซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรกราฟก มีประสบการณดานการ
สอนและครูทางดานศิลปะ 

5.4.4 นําเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคผลงานของนักเรียนใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองเก่ียวกับประเด็นและรายละเอียดในการประเมินผลงาน แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยเลือกรายการประเมินที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 
 +1 แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับเนื้อหา 

0  ไมแนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินสอดคลองกับเนื้อหา 
-1 แนใจวารายการพิจารณาเกณฑการประเมินไมสอดคลองกับเนื้อหา 
5.4.5 นําผลการพิจารณามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวาคาดัชนีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาเทากับ 0.91 ดังแสดงในภาคผนวก 
ข แลวนําไปทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ในเร่ืองรายละเอียดในการใหคะแนน การ
กําหนดลักษณะการประเมินในระดับคะแนนที่ตางกัน 

5.4.6 แบบประเมินผลงานของนักเรียนมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใช
จริงโดยนําไปประเมินนักเรียนโดยมีเกณฑตัดสินคุณภาพดังนี้ 
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เกณฑการประเมินการสรางชิ้นงาน 
ดานท่ี1 ดานเนื้อหา  

ระดับคะแนน 3 - มีความสอดคลองกับเนื้อหา, ตรงตามวัตถุประสงค, ใชภาษาไดอยางเหมาะสม   
ถูกตองและชัดเจน เขาใจงาย ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน  
ระดับคะแนน 2 - ใชภาษาไดอยางเหมาะสม  ถูกตองและชัดเจน เขาใจงาย ทําใหเกิดความ 

เขาใจตรงกัน  
  ระดับคะแนน 1 - ไมสอดคลองกับกับเนื้อหา และไมตรงตามวัตถปุระสงค 
ดานท่ี2 การออกแบบผลงานกราฟก 

ระดับคะแนน 3 - สื่อความหมายไดชัดเจนและเหมาะสม, ดึงดูดความสนใจ, เกิดความประทับใจ 

และนาจดจํา 
ระดับคะแนน 2 - สื่อความหมายและเนื้อหามีความสอดคลองกันบางบางสวน , เกิดความ 

ประทับใจและนาจดจํา 
ระดับคะแนน 1 - ผลงานออกแบบสื่อความหมายไมชัดเจนและเหมาะสม 

ดานท่ี3 ดานความคิดสรางสรรค 
  ระดับคะแนน 3 - มีความริ เริ่ มสร างสรรค , ตกแต งสวยงาม  แปลกใหม , มี เอกลักษณ 
  เปนของตนเอง 

ระดับคะแนน 2 - มีความริเริ่มสรางสรรค, ตกแตงสวยงาม แปลกใหม,  
  ระดับคะแนน 1 - ผลงานแสดงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค ไมคอยสวยงาม ไมมีแนวคิดท่ี 

  แปลกใหมสะดุดตานาสนใจ  
ดานท่ี4 หลักการออกแบบสัญลักษณ และสื่อโปสเตอร 

ระดับคะแนน 3 - มีแนวคิดที่ดี, สื่อความหมายไดชัดเจน, มีความสมบูรณขององคประกอบ 

สอดคลองกับแนวคิดตรงกับวัตถุประสงค ผลงานมีความสมดุล มีความเปนเอกภาพ มีจุดเดนของ
ภาพชัดเจน 

ระดับคะแนน 2 - มีแนวคิดที่ดี, สื่อความหมายไดไมชัดเจน,มีความสมบูรณขององคประกอบ 

สอดคลองกับแนวคิดตรงกับวัตถุประสงค ผลงานไมมีความสมดุล มีความเปนเอกภาพ มีจุดเดน 

ของภาพชัดเจน 

ระดับคะแนน 1 - มีแนวคิดทีไ่มดี, สื่อความหมายไมชัดเจน 
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ผาน 

ไมผาน 

ดานที่5 องคประกอบของอัตลักษณ 
ระดับคะแนน 3 - อัตลักษณ แสดงออกถึงภาพลักษณที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นเปนอยางดี 
ระดับคะแนน 2 - อัตลักษณ แสดงออกถึงภาพลักษณที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นพอใช 
ระดับคะแนน 1 - อัตลักษณ แสดงออกถึงภาพลักษณที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพในการสรางชิ้นงานที่ไดจากการสรุปและสังเคราะหไว ซึ่งมีสวนของคะแนน
และความหมายมีรายละเอียดดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง    ผลงาน 

2.5 – 3.00     การสรางผลงานอยูในระดับดี 
1.50 – 2.49     การสรางผลงานอยูในระดับพอใช 
1.00 – 1.49    การสรางผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7  ขั้นตอนการสรางชิ้นงาน 

 

ศึกษาคนควาเอกสารเก่ียวกับการประเมินผลตามสภาพจริงโดย
การประเมินผลงานของนักเรียน 

สรางแบบประเมินผลงานนักเรียน 

นําแบบประเมินไปประเมินผลงานของนักเรียน 

แกไขปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาทําการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 
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 5.6 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล 
กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถาม
มีลักษณะเปนหัวขอที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/11 ที่สรางข้ึนมีจํานวน 20 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามหลักการของ  
ลิเคอรท (Likert) ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 เกณฑเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
การใหคะแนน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
5 4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
4 3.50 – 4.49 มาก 

3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 นอย 

1 1.00 – 1.49 นอยที่สุด 

 

5.6.1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จากตํารา และเอกสารตางๆ
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 5.6.2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ตามหลักของลิเคอรท (Likert, อางถึงใน
พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 107 – 108) 

 5.6.3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมและมีความตรง (Validity) จํานวน 3 ทาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ แลวนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามแตละขอวามีความสอดคลองหรือไม โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ดังนี้ 
 + 1 หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง 
    0 หมายความวา ไมม่ันใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง 
 - 1 หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามไมมีความสอดคลอง 
 แลวนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป พบวาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคจากความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาเทากับ0.84 ดังแสดงในภาคผนวก ก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 

ผาน 

ไมผาน 

 5.6.4. ปรับปรุงแกใขแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  และ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 5.6.5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผานขั้นตอนทั้งหมดไปใชในการทดลองจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

         

 

 

 

แผนภูมิที่ 8  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางศึกษาการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

วางโครงคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

นําแบบสอบถามความพึงพอใจมาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม 
ตามคําแนะนาํและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 

แกไขปรับปรุง 

นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชจริง 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาทําการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 
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5.6 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนําผลจากการทดลอง เรื่อง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก โดยขอมูลไดจากกลุมประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 /11   ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน โดยใชระยะเวลา
ในการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง ดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรู มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นเตรียมการ 
1.  ดําเนินการชี้แจงผูเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้ใหมีความเขาใจท่ีตรงกันและเพ่ือใหไดขอมูล

ที่สมบูรณที่สุดและมอบหมายใหกลุมประชากรเตรียมความพรอมในการเขาเรียนแบบสังคมออนไลน  การ
สมัครสมาชิก  กฎเกณฑการใชรหัสผาน  การกรอกขอมูลที่จําเปนของผูเขาเรียน เพ่ือการยืนยันแสดงตน
ของผูเรียนในการเขาสูระบบการเรียนแบบแบบสังคมออนไลน รวมทั้งการปฏิบัติตนในการเรียนบน
เครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ที่สัมพันธตอเน่ืองกับการ
เรียนในชั้นเรียน   

2.  ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  ตาม
แผนการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยดําเนินการ
จัดกิจกรรมที่ละหนวยตามลําดับ  ดังนี้   

ดํา เนินการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน  โดย จัดกิจกรรมการเ รียนแบบผสมผสาน 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟกโดยกําหนดกิจกรรมไวจํานวน 1 ชั่วโมง และการเรียนในชั้นเรียนจํานวน 1 ชั่วโมง  
โดยจัดกิจกรรมกับผูเรียนดังตารางที่   

 

ตารางท่ี 6  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน  
ครั้ง
ที ่

จุดประสงค 
การเรียนรู 

การจัดการ
เรียนรู 

กิจกรรมใน
หองเรียน 

กิจกรรมออนไลน ประเมินผล 

1 1. ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในการออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 
2. มีความสามารถใน
การปฏิบัติสรางภาพราง
งานออกแบบ 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

- ครูบรรยาย
เรื่องการ
ออกแบบ
สัญลักษณ (โล
โก) 
- ครูมอบหมาย

ผูเรียนแชรขอมูลใน
การออกแบบ
สัญลักษณ
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 
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สัญลักษณ(โลโก)ดวย
ดินสอ 
 

ใหผูเรียนรางงาน
ออกแบบ
สัญลักษณ 

(โลโก) ดวย
ดินสอ โดย

กําหนดโจทยให
ออกแบบ
เกี่ยวกับ

สัญลักษณ (โล
โก)สาย

ศิลปะกรรม 

สังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงานราง
งานออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)
ดวยดินสอ ลงใน
เว็บไซต และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการ
ออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 

2 1. ผูเรียนออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)ดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. ผูเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการ
ออกแบบสัญลักษณ (โล
โก) ในสังคมคม
ออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงานดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

2.สรางงาน
ออกแบบ 

3. พัฒนา
ออกแบบ 
 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบ
สัญลักษณ 

(โลโก)ดวยดินสอ
ที่เคยออกแบบไว
มาสรางดวย
โปรแกรม

ออกแบบกราฟก 
 

ผูเรียนแชรขอมูล
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงาน
ออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก ลงใน
เว็บไซต และ
แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในการ
ออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 
กับ ครูศิลปะ และ

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 

 

เพ่ือนรวมชั้นเรียน 
เพ่ือนํากลับมา
แกไขในการสราง
งานออกแบบดวย
โปรแกรม 

3 1. สามารถปรับปรุง
รายการตางๆให
สอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูลตางๆ
ของครูผูสอนและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน ในการ
สรางงานออกแบบโลโก
ดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 

2. สามารถสรางชิ้นงาน
ออกแบบสัญลักษณ (โล
โก) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก 
 

4. การ
นําไปใช 
5. การ
ประเมินผล 
 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

 

 

 

 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก) ออกแบบ
ไวมาแกไขตาม
คําแนะนําครู

ศิลปะและเพ่ือน
รวมช้ันเรียนดวย

โปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

 

ครูมอบหมายให
ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟกลงใน
เว็บไซต 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

ผานเกณฑ ดี 
ขึ้นไป 

ประเมิน
พฤติกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

   ส
ำนกัหอ
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4 1. ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจในการออกแบบ
สื่อโปสเตอร 
 

 

2. ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติสรางภาพรางงาน
ออกแบบสื่อโปสเตอร
ดวยดินสอ 
 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

- ครูบรรยาย
เรื่องการ
ออกแบบสื่อ
โปสเตอร  
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนรางงาน
ออกแบบสื่อ
โปสเตอร ดวย
ดินสอ โดย
กําหนดโจทยให
ออกแบบ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ครูมอบหมายให
ผูเรียน ศึกษา 
เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน 
และคนควาใน
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
(facebook) เพ่ือ
นํามาทบทวน และ
เปนแนวคิดในการ
ออกแบบ เพ่ือ
นําไปแกไขในการ
รางงานออกแบบ
สื่อโปสเตอร 
 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

5 1. ผูเรียนออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

 

 

2. ผูเรียนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการ
ออกแบบสื่อโปสเตอร 

2.สรางงาน
ออกแบบ 

3. พัฒนา
ออกแบบ 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบสื่อ
โปสเตอร 

ครูมอบหมายให
ผูเรียน ศึกษา 
เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน 
และคนควาใน
แหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและ
แชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
(facebook)  
ครูมอบหมายให

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 
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ในสังคมคมออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงานดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

ดวยดินสอที่เคย
ออกแบบไวมา
สรางดวย
โปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

ผูเรียนสงงาน
ออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟกลงใน
เว็บไซต และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครูศิลปะ 
และเพ่ือนรวมชั้น
เรียน 

6 1. สามารถปรับปรุง
รายการตางๆให
สอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูลตางๆ
ของครูผูสอนและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน ในการ
สรางงานออกแบบสื่อ
โปสเตอร ดวย
คอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
2. สามารถสรางชิ้นงาน
ออกแบบสื่อโปสเตอร 
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก 
 

4. การ
นําไปใช 
5. การ
ประเมินผล 

 

- ครูบรรยาย
เรื่องการสราง
งานดวย
คอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 
 

- ครูมอบหมาย
ใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบส่ือ
โปสเตอร 
ออกแบบไวมา
แกไขตาม
คําแนะนําครูผู
ศิลปะและเพ่ือน
รวมช้ันเรียนดวย
โปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

ครูมอบหมายให
ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟกลงใน
เว็บไซต 

เขากลุมและ
อภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

อัพโหลด
ผลงาน 1 ชิ้น 

ผานเกณฑ  
ด ีขึ้นไป 

ประเมิน
พฤติกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 
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     3.4 ผูวิจัยกําหนดลักษณะของการสังเกต เชน เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวัน  
ซึ่งเปนพฤติกรรมตอเน่ืองการวางแผนในการทํางานความรวมมือในกลุม  การอภิปรายและแสดง 
ความคิดเห็นการโตแยงและการขัดแยงในกลุม ทั้งในหองเรียน และรองรอยท่ีเกิดจากการใชกิจกรรม 
บนออนไลน โดยกําหนดใหตัวเลขแทนพฤติกรรมประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยประเมินใน 
สัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 6 นํามาประมวลผลเพ่ือหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

   3.5 นําแบบประเมินผลการสรางชิ้นงาน พรอมทั้งผลงานท่ีผูวิจัยไดรวบรวมไวทั้งสัปดาห
ที่ 3 และสัปดาหที่ 6 มอบผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประเมินผลการสรางชิ้นงานของนักเรียนโดยใช
เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubrics) ในการประเมินผลงานของนักเรียน นําคะแนนจาก
การประเมินผลการสรางชิ้นงานของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ประมวลผลเพ่ือหาคาเฉล่ีย   สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของผลการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง (รายละเอียดภาคผนวก ข) 

4.  หลังจากประเมินผลการสรางชิ้นงาน ผูวิจัยจะดําเนินการนําแบบสอบถามความพึงพอใจ           
ใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจ  โดยชี้แจงใหทราบวาการประเมินแบบสอบถามนี้จะไมมีกระทบใด ๆ  
กับคะแนนในการทดสอบ และการตอบตามความเปนจริง  จะชวยใหการทดลองครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  

 5. นําขอมูลจากการทดลอง  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล 

6.  สรุปและอภิปรายผล 
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แผนภูมิที่ 9  ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงคและแนะนําวิธีการการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/11 

จัดการเรียนโดยใชการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบน
เครือขายสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาการสรางช้ินงานวิชา

คอมพิวเตอรกราฟก ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/11

สังเกตพฤติกรรมของนกัเรยีนในการการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/11 

ประเมินผลงานการสรางช้ินงานของผูเรียน 

ทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมตีอการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/11 

รวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

   ส
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6.การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย 
 6.1 การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการหาคุณภาพของผล
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียน 
ภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม ใชสถิติในการคํานวณ ดังนี้ 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. หาคาความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใชสูตร 

(สุริยะ ปองขันธ , 2550: 90) 

                                IOC =     
N
R

 

                                                   
     IOC คือ คาดัชนีความสอดคลอง 
     ∑R คือ ผลรวมของคาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

     N     คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

การวิเคราะหขอมูล 
2. การหาคาจํานวนเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (สุริยะ ปองขันธ , 2550: 90) 

 

   X   =  
N
x

 

                                                           

  X      คือ จํานวนเฉลี่ย 

  ∑x  คือ ผลรวมของคาจํานวนทั้งหมด 

  N     คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 
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3. การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร(สุริยะ ปองขันธ , 
2550: 90) 

1.  

SD =
1NN

)x(xN 22
 

 

  SD     คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑x2    คือ ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
                      (∑x)2   คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน 
ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน  ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
วิชคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่4 /11  
ตอนท่ี 2  ผลการสรางชิ้นงานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 /11 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่4/11 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่4 /11  
 ในการวิเคราะหผลการประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกซ่ึงไดผลการวิเคราะห  ดังตารางที่ 7 
ตารางที ่7 ผลพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก 

 
รายการ 

ผลการวิเคราะห  
แปลความหมาย 

 
ลําดับ μ   σ 

1. การแสดง/รับฟงความคิดเห็นรวมกัน 4.43 0.50 ดี 6 
2. การนําเทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือแบงปน 4.47 0.50 ดี 5 
3. ความถูกตองของเน้ือหาท่ีนํามาแลกเปลี่ยน 4.43 0.50 ดี 6 
4. การแบงปนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.55 0.50 ดีมาก 2 
5. ความสามารถในการออกแบบ 4.52 0.50 ดีมาก 4 
6. การนําความรูไปใช 4.53 0.50 ดีมาก 3 
7. การใหความชวยเหลือใหคําแนะนํา 4.33 0.48 ดี 7 
8. ความเหมาะสมของความรวมมือ 4.58 0.50 ดีมาก 1 
ผลรวมคาเฉลี่ย 4.48 0.50 ดี 
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จากตารางท่ี7   จะเห็นไดวาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.48 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.50 ซึ่งแปลความหมายไดวามีพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูอยูในระดับดี 

เมื่อวิเคราะหเปนรายดานก็จะพบวาในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบน
เครือขายสังคมออนไลน ผูเรียนมีการแสดง/รับฟงความคิดเห็นรวมกันมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ผูเรียนนําเทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือแบงปนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ความถูกตองของเนื้อหาท่ีนํามาแลกเปลี่ยนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 การแบงปนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
ผูเรียนนําความรูไปใชมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 การใหความชวยเหลือให
คําแนะนํามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และความเหมาะสมของความรวมมือมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
 

ตอนที่  2  ผลการสรางชิ้นงาน  โดยการจัดกิจกรรมการ เรี ยนแบบผสมผสาน 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี4 /11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 
 ในการวิเคราะหผลการประเมินการสรางชิ้นงาน ซึ่งทดลองกับกลุมประชากรจํานวน 30 คน 
ใชแบบประเมินผลการสรางชิ้นงาน เปนเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric) โดยเกณฑการ
ประเมินมีทั้งหมด 5 องคประกอบดังนี้ 
 1. ความสอดคลองของชิ้นงานกับวัตถุประสงคการเรียนรู แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก 

1.1 งานออกแบบมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
  1.2 ใชภาษาถูกตองเหมาะสม 
 2. ดานการออกแบบผลงานกราฟก แบงเปน 3 ประเด็น ไดแก 
  2.1 ดึงดูดใจผูที่พบเห็นเกิดความสนใจ 
  2.2 ถายทอดขอมูลที่ตองการสื่อสารอยางชัดเจนและเหมาะสมกับผูรับ 
  2.3 สรางความประทับใจและทําใหขอมูลที่สื่อสารเปนที่จดจํา                                                
              3. ดานความคิดสรางสรรค แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก 

3.1 ผลงานแสดงถึงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค มีการตกแตงสวยงาม 
3.2 มีแนวคิดที่แปลกใหมสะดุดตานาสนใจ  
3.3 มีความเปนเอกลักษณเฉพาะไมซ้ําใคร 
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4. ดานหลักการออกแบบ แบงเปน 4 ประเด็น ไดแก 
4.1 มีแนวความคิดที่ดี 
4.2 สื่อความหมายไดอยางชัดเจน 
4.3 เหมาะสมกับผูเรียน 

5. ดานองคประกอบของอัตลักษณ แบงเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
5.1 ชื่อ แสดงออกถึงภาพลักษณที่ปรากฏตอสายตาผูอ่ืน ถูกตอง ชัดเจน 
5.2 ตัวอักษร มีความสอดคลองกับเนื้อหา 
5.3 ขอความ ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
5.4 สี การใชสีตกแตงที่ถูกตองตามหลักทฤษฎีสี 

  ทั้งนี้การประเมินผลงานของผูเรียนมีผูประเมินจํานวน 3 คน คือ ผูสอน1คน และครู
คอมพิวเตอร จํานวน 1  คน ครูศิลปะ จํานวน 1 คน แสดงดังตารางที่ 8 – 9 
 
ตารางที่8 ผลการสรางชิ้นงานออกแบบโลโกโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบน 
เครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาการสรางช้ินงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 
รายการ 

ผลการวิเคราะห  
แปลความหมาย 

 
ลําดับ μ σ รอยละ 

1. ความสอดคลองของช้ินงานกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
แบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

     

1.1 งานออกแบบมีความสอดคลองกับเนื้อหา 2.92 0.27 96.30 ดี 2 
1.2 ใชภาษาถูกตองเหมาะสม 2.94 0.23 98.15 ดี 1 
2. ดานการออกแบบผลงานกราฟก แบงเปน 3 ประเด็น 
ดังนี้  

     

2.1 ดึงดูดใจผูที่พบเห็นเกิดความสนใจ 2.72 0.45 90.74 ดี 11 
2.2 ถายทอดขอมูลที่ตองการส่ือสารอยางชัดเจนและ
เหมาะสมกับผูรับ 

2.76 0.43 91.85 ดี 9 

2.3 สรางความประทับใจและทําใหขอมูลที่สื่อสารเปนท่ี
จดจํา 

2.64 0.48 88.15 ดี 14 
 

3. ดานความคิดสรางสรรค แบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้      
3.1 ผลงานแสดงถึงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค มีการ
ตกแตงสวยงาม 

2.87 0.34 95.56 ดี 4 
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รายการ 

ผลการวิเคราะห  
แปลความหมาย 

 
ลําดับ μ σ รอยละ 

3.2 มีแนวคิดที่แปลกใหมสะดุดตานาสนใจ 2.77 0.43 92.22 ดี 7 
3.3 มีความเปนเอกลักษณเฉพาะไมซ้ําใคร 2.74 0.44 91.48 ดี 8 
4. ดานหลักการออกแบบสัญลักษณ (Logo) แบงเปน 4 
ประเด็น ดังนี้ 

     

4.1 มีแนวความคิดที่ดี 2.89 0.32 96.30 ดี 3 
4.2 สื่อความหมายไดอยางชัดเจน 2.70 0.46 90.00 ดี 12 
4.3 เหมาะสมกับผูเรียน 2.81 0.39 93.70 ดี 5 
5. ดานองคประกอบของอัตลักษณ แบงเปน 4 ประเด็น 
ดังนี้ 

     

5.1 ชื่อ 2.66 0.48 88.52 ดี 13 
5.2 ตัวอักษร 2.78 0.42 92.59 ดี 6 
5.3 สี 2.73 0.44 91.11 ดี 10 
5.4 ขอความประกอบ 2.64 0.48 88.15 ดี 15 
ผลรวมคาเฉลี่ย 2.77 0.37 92.32 ดี 

 
ตารางที่9 ผลการสรางชิ้นงานออกแบบโปสเตอรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบน 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 
รายการ 

ผลการวิเคราะห  
แปลความหมาย 

 
ลําดับ μ σ รอยละ 

1. ความสอดคลองของช้ินงานกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
แบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

     

1.1 งานออกแบบมีความสอดคลองกับเนื้อหา 2.74 0.44 89.47 ดี 3 
1.2 ใชภาษาถูกตองเหมาะสม 2.83 0.37 91.48 ดี 2 
2. ดานการออกแบบผลงานกราฟก แบงเปน 3 ประเด็น 
ดังนี้  

     

2.1 ดึงดูดใจผูที่พบเห็นเกิดความสนใจ 2.56 0.50 82.97 ดี 10 
2.2 ถายทอดขอมูลที่ตองการส่ือสารอยางชัดเจนและ
เหมาะสมกับผูรับ 

2.61 0.49 84.89 ดี 7 
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รายการ 

ผลการวิเคราะห  
แปลความหมาย 

 
ลําดับ μ σ รอยละ 

2.3 สรางความประทับใจและทําใหขอมูลที่สื่อสารเปนท่ี
จดจํา 

2.52 0.50 82.00 ดี 12 

3. ดานความคิดสรางสรรค แบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้      
3.1 ผลงานแสดงถึงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค มีการ
ตกแตงสวยงาม 

2.67 0.47 85.60 ดี 6 

3.2 มีแนวคิดที่แปลกใหมสะดุดตานาสนใจ 2.58 0.50 83.63 ดี 9 
3.3 มีความเปนเอกลักษณเฉพาะไมซ้ําใคร 2.61 0.49 84.83 ดี 8 
4. ดานหลักการออกแบบสัญลักษณ (Logo) แบงเปน  
4 ประเด็น ดังนี้ 

     

4.1 มีแนวความคิดที่ดี 2.84 0.36 92.02 ดี 1 
4.2 สื่อความหมายไดอยางชัดเจน 2.44 0.50 79.57 พอใช 13 
4.3 เหมาะสมกับผูเรียน 2.66 0.48 86.04 ดี 5 
5. ดานองคประกอบของอัตลักษณ แบงเปน 4 ประเด็น 
ดังนี้ 

     

5.1 ชื่อ 2.69 0.47 86.77 ดี 4 
5.2 ตัวอักษร 2.57 0.50 82.58 ดี 11 
5.3 สี 2.41 0.49 77.30 พอใช 15 
5.4 ขอความประกอบ 2.46 0.50 79.19 พอใช 14 
ผลรวมคาเฉลี่ย 2.61 0.47 84.56 ดี 

 
  จากตารางท่ี 8  แสดงใหเห็นวาคะแนนผลงานการออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ของนักเรียนท่ี
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน บนเครือขายสังคมออนไลน  จํานวน 30 คน ใช
เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวาคะแนนผลงานการสราง
ชิ้นงานที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน บนเครือขายสังคมออนไลน มีผลคะแนนถึง
รอยละ 92.32 โดยคาเฉลี่ยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 อยูใน
ระดับด ี

จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวาคะแนนผลงานการออกแบบส่ือโปสเตอร ของนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกจํานวน 30 คน ใชเกณฑการให
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คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubrics) พบวาคะแนนผลงานการสรางชิ้นงานที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกมีผลคะแนนถึงรอยละ 84.56 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 อยูในระดับดี 

เมื่อวิเคราะหเปนรายดานก็จะพบวาในดานงานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)มีความสอดคลอง
กับเนื้อหามีผลคะแนนถึงรอยละ 96.30 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27  
และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ 89.47 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.44 ดานงานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ใชภาษาถูกตองเหมาะสมมีผลคะแนนถึงรอยละ 98.15 มี
คาเฉล่ียเทากับ 2.94  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.23 และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ
91.48 มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.37   ดานงานออกแบบสัญลักษณ
(โลโก)ดึงดูดใจผูที่พบเห็นเกิดความสนใจมีผลคะแนนถึงรอยละ 90.74 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.72 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ82.97 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.5 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ถายทอดขอมูลท่ีตองการสื่อสาร
อยางชัดเจนและเหมาะสมกับผูรับมีผลคะแนนถึงรอยละ 91.85 มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.76 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.43และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ 84.89 มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.61 สวน
เบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)สรางความประทับใจและทําใหขอมูลที่
สื่อสารเปนที่จดจํามีผลคะแนนถึงรอยละ 88.15 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.48 และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ82.00 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.50ดานออกแบบสัญลักษณ (โลโก) ผลงานแสดงถึงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค มี
การตกแตงสวยงามมีผลคะแนนถึงรอยละ95.56มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.34  และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ85.60 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.47 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก) มีแนวคิดที่แปลกใหมสะดุดตานาสนใจมีผล
คะแนนถึงรอยละ 92.22 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 และสื่อ
โปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ83.63 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5  
ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)มีความเปนเอกลักษณเฉพาะไมซ้ําใครมีผลคะแนนถึงรอยละ 91.48 มี
คาเฉล่ียเทากับ 2.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 และสื่อโปสเตอร มีผลคะแนนถึงรอยละ 
84.83 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก) มี
แนวความคิดที่ดีมีผลคะแนนถึงรอยละ 96.30 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.32  และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ 92.02 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.36  ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก) สื่อความหมายไดอยางชัดเจนมีผลคะแนนถึงรอยละ 
90.00 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึง
รอยละ 79.57 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50   ดานออกแบบสัญลักษณ
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(โลโก) เหมาะสมกับผูเรียนมีผลคะแนนถึงรอยละ93.70 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.39  และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ86.04 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.66 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก) ชื่อมีผลคะแนนถึงรอยละ 88.52 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ
86.77 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)
ตัวอักษร มีผลคะแนนถึงรอยละ 92.59 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 
และสื่อโปสเตอรมีผลคะแนนถึงรอยละ 82.58 มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.50 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก) สี มีผลคะแนนถึงรอยละ91.11 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.73 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 และสื่อโปสเตอร มีผลคะแนนถึงรอยละ77.30 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.41 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ดานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ขอความประกอบมีผลคะแนนถึง
รอยละ 88.15 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 และสื่อโปสเตอรมีผล
คะแนนถึงรอยละ 79.19 มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5 

 
ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียน

แบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่4/11 ซึ่งไดผลการวิเคราะห  ดังตารางที่10 
 

ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
บนเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 

 
รายการ 

ผลการวิเคราะห 
ความพึงพอใจ 

 
แปลความหมาย 

 
ลําดับ 

μ σ 
1. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต มีความเหมาะสม 4.57 0.50 มากท่ีสุด 7 
2. เนื้อหาที่นําเสนอมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการ
เรียนรู 

4.50 0.51 มากท่ีสุด 9 

3. เครือขายสังคมออนไลนที่ใชมีความแปลกใหมทันสมัย 4.33 0.48 มาก 12 
4. เครือขายสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรู
มีเครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกันเหมาะสม 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 6 

5. สื่อสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรู
สะดวกและงายตอการใชงาน 

4.37 0.49 มาก 11 
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รายการ 

ผลการวิเคราะห 
ความพึงพอใจ 

 
แปลความหมาย 

 
ลําดับ 

μ σ 
6. เครือขายสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรู
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกท่ี ทุกเวลา 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 5 

7. งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมและทาทาย
ความสามารถของนักเรียน 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 3 

8. การจัดการเรียนรูสามารถทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันได 4.83 0.38 มากท่ีสุด 2 
9. การจัดการเรียนรูสามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันได 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 1 

10. ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน 4.80 0.41 มากท่ีสุด 4 
11.ไดสรางความรูจากขอมูล,สารสนเทศ,สภาพแวดลอม
ดิจิทัล,อาจารยผูสอน 

4.53 0.51 มากท่ีสุด 8 

12. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.47 0.51 มาก 10 
ผลรวมคาเฉลี่ย 4.63 0.45 มากท่ีสุด 

  
จากตารางที่ 10   จะเห็นไดวาความพึงพอใจของผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
บนเครือขายสังคมออนไลนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.45 ซึ่งแปลความหมายไดวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 เมื่อวิเคราะหเปนรายดานก็จะพบวาในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบน
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก ผูเรียนมีความพึงพอใจการจัดการเรียนรูสามารถทําใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันไดโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.87  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.35  ผูเรียนมีความพึง
พอใจการจัดการเรียนรูสามารถทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันได  โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.83  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.38  อันดับตอมา คือ ผูเรียนมีความพึงพอใจทําใหเกิดความรูความเขาใจ
ในเน้ือหาท่ีเรียนมากขึ้นโดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.41 สื่อสังคม
ออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกท่ี ทุกเวลาโดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 สื่อสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการ
จัดการเรียนรูมีเครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกันเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.70 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.47 รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาบนwebsite มีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ไดสรางความรูจากขอมูล,สารสนเทศ,
สภาพแวดลอมดิจิทัล,อาจารยผูสอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 
เนื้อหาที่นําเสนอมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการเรียนรูโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.51 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 สื่อสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรูสะดวก
และงายตอการใชงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



120 

 

บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

ในการวิจัย เรื่อง ผลกการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม เปนการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) เปนการดําเนินการทดลองใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียว (One Shot case 

study Design)  

 วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ คือ 1)  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู  
ที่ เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม  2) เพ่ือศึกษาผลการสรางชิ้นงานท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียน
แบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 

3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 

 ประชากร คือ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 

โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน ปการศึกษา 2557  จํานวน 30  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) กิจกรรมการเรียนบน

เครือขายสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 3) แผนการจัดการเรียนรูการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานคอมพิวเตอรกราฟก  4) แบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 5) แบบประเมินผลงานการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 6) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ี
มีตอกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  ไดดําเนินการทดลอง ตามลําดับ คือ 1) การชี้แจงกับผูเรียนที่เปน
กลุมประชากร เพ่ือทําการทดลองใหเห็นความสําคัญของการวิจัยในครั้งนี้ และขอความรวมมือในการวิจัย
พรอมทั้งอธิบายลําดับวิธีการทดลองคร้ังนี้ 2) จัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
โดยจัดกิจกรรมท่ีละหนวย จนครบทั้ง 6 สัปดาห ประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวรวบรวม
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการสรางชิ้นงานและ มอบใหครูศิลปะ และครูคอมพิวเตอรชวย
ประเมินผลการสรางชิ้นงานของผูเรียนในการออกแบบโลโกและสื่อโปสเตอร 4) ผูเรียนตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  5) นําขอมูลที่เก็บไวมาวิเคราะหและประมวลผล 
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 สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 1)ประเมินพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูใชสถิติคาเฉลี่ย
มาตรฐาน (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  2)ประเมินผลการสรางชิ้นงานใชสถิติคาเฉลี่ยมาตรฐาน 
(μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคารอยละ 2) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน  ใชสถิติคาเฉลี่ย
มาตรฐาน (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

 

สรุปผล 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 1. พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน วิชา
คอมพิวเตอรกราฟก อยูในระดับดีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.50 

 2. ผลของการสรางชิ้นงาน โดยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
การออกแบบสัญลักษณ(โลโก) อยูในระดับดี มีผลคะแนนถึงรอยละ 92.32  คาเฉลี่ยเทากับ 2.77 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 การออกแบบส่ือโปสเตอร อยูในระดับดี มีผลคะแนนถึงรอยละ 
84.56 คาเฉล่ียเทากับ 2.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 
 3.  ความพึงพอใจของผูเรียน โดยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉล่ียเทากับ 4.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45  
 
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมการแลกเป ล่ียนเรียนรู  ของการ จัดกิจกรรมการ เรี ยนแบบผสมผสาน  
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก อยูในระดับดี โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.50 การสังเกตพฤติกรรม พบวา คะแนนความรวมมืออยูในระดับดีมาก อาจเปนเพราะของการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน บนเครือขายสังคมออนไลนเปดโอกาสใหผูเรียนมีความสนใจที่จะรวม
ดําเนินกิจกรรมและ ใหความรวมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม เมื่อผูเรียนแตละ
คนไดเรียนเนื้อหาทฤษฎี และฝกปฏิบัติในหองเรียน โดยการเรียนในหองเรียนจะอยูในสายตาของครูผูสอน 
ที่จะคอยสังเกตและใหคําแนะนํา อยางใกลชิดในทุกๆคน ซึ่งจะเปดโอกาสใหแตละคนมีการสืบคนขอมูล 
ความรูในอินเทอรเน็ต เพ่ือมาเปนแนวทางในการออกแบบและแบงปนขอมูลความรูตางๆที่ผูเรียนไดศึกษา
มา มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งจากอาจารยผูสอน ผูวิจัย เพ่ือนรวมชั้นเรียนดวยกัน ซึ่งนําไปสูการ
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พัฒนาผลงานการออกแบบของผูเรียน ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผานปฏิสัมพันธทางเครือขายสังคมออนไลนมีความสอดคลองกับบทเรียนและ
ชวยกระตุนการเรียนรู สอดคลองกับงาน (อัญชิษฐา สุศีลสัมพันธ 2556:180) ที่กลาววาความรูที่เกิดจาก
ประสบการณการทํางาน เมื่อนําความรูของคนหลายๆ คนมารวมกัน จึงเกิดเปนพลังแหงปญญา สามารถ
นําไปพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายสอดคลองกับ (วิจารณ  พานิช, 2548) ไดกลาววาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเปนการเรียนรูที่คนคนเดียวไมสามารถไปถึงได ตองการแลกเปล่ียนจากคนอ่ืนมาเสนอแนะมุมมอง
อ่ืนหรือขอมูลอื่นดังนั้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเปาหมายจึงมิใชการเอาชนะวาความคิดของใครดีกวา 
แตเปนการรวมกระบวนการท่ีทุกคนชนะเพราะไดเรียนรูมากกวาที่คนเพียงคนเดียวจะกระทําได การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม สอดคลองกับ เองเจลโล (Angelo 1993 : 23, อางถึงใน วิชุดา  รัตนเพียร 2542 : 
32) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางผูเรียน จะชวย
พัฒนาความคิดความเขาใจไดดี ทั้งยังสรางความสัมพันธเปนทีม โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง
กันเพ่ือหาแนวทางท่ีดีที่สุด เปนการพัฒนาการแกไขปญหาการเรียนรูและการยอมรับความคิดเห็นของคน
อ่ืนมาประกอบเพ่ือหาแนวทางท่ีดีที่สุด ผูเรียนที่เรียนผานเว็บแมวาจะเรียนจากคอมพิวเตอรที่อยูกันคนละ
ที่ แตดวยความสามารถของเครือขายอินเทอรเน็ตที่เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกไวดวยกัน ทําให
ผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกัน ไดตั้งแต 2 คนขึ้นไปจนถึงผูเรียนที่เปนกลุมใหญ ดังนั้นการแลกเปล่ียน
เรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน จึงเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมการสรางชิ้นงานในการออกแบบ 

2. ผลของการสรางชิ้นงาน โดยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกการ
ออกแบบสัญลักษณ(โลโก) อยูในระดับดี มีผลคะแนนถึงรอยละ 92.32  คาเฉลี่ยเทากับ 2.77 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 การออกแบบส่ือโปสเตอร อยูในระดับดี มีผลคะแนนถึงรอยละ 84.56 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ซึ่งเกิดจากการออกแบบแผนการสอนให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนและอาจารยผูสอน เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลน ในสัปดาหที่นักเรียนกําลังพัฒนาผลงาน ไดเรียนทฤษฎีในหองเรียน 
และฝกทักษะปฏิบัติในชั้นเรียน และมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเครือขายสังคมออนไลน
ระหวางครูผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบที่ดีที่สุด เปนการพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบและการยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนสงผลใหผูเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ผูเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนแบบผสมผสานไดเปนอยางดี   ซึ่ง
สอดคลองกับทิศนา  แขมมณี (2551: 148-154) ไดกลาวไววาการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานน้ันจะทํา
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางองคความรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ สรางความหมาย  สาระขอความรู
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ใหกับตนเอง สรางปฏิสัมพันธตอกัน  แลกเปล่ียนขอมูลความรู  ความคิดประสบการณตอกัน  โดยอาศัย
หลักการทฤษฎีดานการเรียนแบบผสมผสาน  โดยผูเรียนพัฒนาตนเอง  เกิดความตระหนักในการเรียนรู  
เกิดความเขาใจเปนผูสรางความรูที่มีประสิทธิภาพและเปนผูสนับสนุนการเรียนแบบผสมผสานตอไป  ซึ่ง
ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียนบนเครือขาย ไดแก กระดานดํา
อิเล็กทรอนิกส (Web board) การสนทนาดวยขอความ (Chat) การสืบคนขอมูล (Search) และเว็บ
บล็อก (Weblog) มาใชประโยชนในการแลกเปล่ียนขอมูล โดยเชื่อมโยงใหสามารถติดตอสื่อสารและ
แบงปนทรพัยากรเพ่ือการเรียนรูรวมกันไดประกอบดวยทักษะตางๆ ไดแก การคนควาแสวงหาขอมูล การ
ทําความเขาใจ การยืนยันใหความเห็นตอขอมูลที่ไดนั้นวาตรงกับความตองการหรือไมและการแปลง
ความรูไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับศิวนิต  อรรถวุฒิกุล (2551 : 255) ไดพัฒนากระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูอยางรวมมือพบวาในชวงสัปดาหที่กลุมตัวอยาง
กําลังพัฒนาผลงานอยูนั้น สาระความรูสวนใหญที่กลุมตัวอยางไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เปนเรื่องของ
แนวทาง เทคนิค วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลงานแลวพบปญหา อุปสรรคและสามารถ
แกไขไดสําเร็จ แสดงใหเห็นวา การแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายบนสังคมออนไลนเปนชองทางท่ีเปด
โอกาสใหบุคคลไดแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูในดานตางๆ โดยใชทรัพยากร และบริการท่ีมีอยูบน
เครือขายอินเทอรเน็ต 

4.  ความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ในดานที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด การจัดการเรียนรูสามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากท่ีสุดและแปลความหมาย พึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.35  คือ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียน มีความสําคัญตอการพัฒนาตนเองเปนอยางมาก เมื่อผูเรียนรูจักสะสม
แสวงหาความรู ใฝเรียน ใฝรู นําขอมูล สารสนเทศ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน นําความรูที่มีอยูทั้งภายใน
หองเรียนและภายนอกหองเรียน ทั้งจากตัวบุคคล อาจารยผูสอน และกระบวนการทํางานมาจัดการ
วิเคราะห จัดระเบียบ แยกประเภท พรอมทั้งนําความรูมาเชื่อมโยงแบงปน ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันได 
ถายทอดและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการสรางสรรคในออกแบบงานใหมๆซึ่งทําให งานท่ีไดรับ
มอบหมายมีความเหมาะสมและทาทายความสามารถของผูเรียน ทําใหเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น ซึ่งการ
นําความรูมาใชพัฒนาความสามารถของตนเองทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ตามแนวคิดของ มารควอรด 
(Marquarde, 1996, pp. 27 – 30) ซึ่งเสนอแนะไวกระบวนการในการจัดการความรู ทั้งนี้ ในการ
แลกเปลี่ยนความรูมีการใชเครื่องมือหลากหลายประเภทในการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งการ
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ชวยใหผูตองการใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก เพ่ือสงเสริมใหการจัดความรู ให มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เสนอแนะมุมมองอ่ืนหรือขอมูลอ่ืน 
(วิจารณ  พานิช, 2548) ซึ่งเสนอแนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปาหมายจึงมิใชการเอาชนะวาความคิดของ
ใครดีกวา แตเปนการรวมกระบวนการท่ีทุกคนชนะเพราะไดเรียนรูมากกวาที่คนเพียงคนเดียวจะกระทําได 
การเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยใชการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนเครื่องมือนั้น มีแนวทางการปฏิบัติรวมกัน  ซ่ึง
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหผูเรียนรับรูถึงขอมูล ขาวสารไดรวดเร็ว เพราะสื่อที่นํามาใช
เปนสื่อท่ีผูเรียนใชในชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนเกิดความเคยชินในการใชสื่อสังคมออนไลน แตการใชสื่อ
สังคมออนไลนจําเปนตองกลั่นกลองใหดีเสียกอน โดยเฉพาะผูเรียนที่ยังขาดประสบการณมากพอ อาจ
ไดรับขอมูลผิดๆ ผูสอนจําเปนตองชี้หนทางใหผูเรียนทราบวา วิชาความรูอยูที่ใหน พรอมทั้ งสอนทักษะ
การจัดการความรูเหลานั้นไดอยางถูกตองเหมาะสมกับผูเรียน สมชาย  นําประเสริฐ (2546) เสนอแนะวา 
อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูที่ใหญที่สุดในโลก โปรแกรมคนหาชวยในการคนหาขอมูลและความรูที่
ตองการจากอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว ในการจัดการความรูแลว อินเทอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการคนหาขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนหาจากคําสําคัญในฐานทรัพยากรตางๆ ดังเห็นไดจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกมีระบบฐานทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาและวิจัยจํานวนมาก นอกจากน้ี 
อินเทอรเน็ตชวยใหการแลกเปลี่ยนความรูทําไดรวดเร็วและงาย อินเทอรเน็ตชวยในการกระจายความรูใน
กลุมเปาหมายท่ีกวางมากขึ้น อินเทอรเน็ตชวยลดปญหาและขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง เชน สามารถ
แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือกระดานสนทนากับกลุมเปาหมายแบบ
เฉพาะเจาะจงหรือกับบุคคลทั่วไปก็ได 

 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1.ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานน้ัน ผูเรียนยังไมคุนเคยกับการเรียนแบบ
ผสมผสานทําใหเปนปญหาในชวงแรก เชน การสมัครสมาชิก การใชงาน ควรใหความรูและทักษะในการ
เรียนทําใหเกิดความรูความเขาใจในการใช 
 2. ควรควบคุมการเรียน   สิ่ งแวดลอมภายนอกที่ เบี่ยงเบนความสนใจของผู เ รียน  
โดยกระตุนใหผูเรียนใหสรางชิ้นงานโดยการกําหนดเวลาสงงาน 
 3.  ความรวดเร็วสัญญาณอินเทอรเน็ต  โครงสรางพ้ืนฐาน ประสิทธิภาพของฮารดแวร  
เครื่องคอมพิวเตอรของผูเรียนรายคน ตลอดจนการแสดงผลของหนาจอผานทางโปรแกรมเว็บบราวเซอรที่
แตกตางกันหรือรุนที่แตกตางกัน  ซึ่งอาจจะทําใหการสื่อสารที่ไมตรงกันได   
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนแบบผสมผสานในหัวขออ่ืนๆ  
  2. ควรมีการวิจัยในรูปแบบการเรียนรูที่มีหลายกลุมตัวอยาง เพ่ือมีการเป รียบเทียบ เชน 
กลุม เกง ปานกลาง และออน  
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ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองแบบมีโครงสรางขอคําถามแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
อ.กุลยา  เจริญมงคลวิไล อาจารยประจําภาคเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
อ.วิศวะ  สื่อสุวรรณ อาจารยประจําภาคเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
อ.หทัยรัตน  พินโพวงษ     ครูคอมพิวเตอร   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบของเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
2 แผนการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลน 

เพ่ือพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
3 ระบบบริหารการเรียนรู (LMS) เพ่ือจัดจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน 
4. แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน 
5. แบบประเมินผลงานการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง( IOC) ของแบบประเมินความสอดคลองและ ความ

ถูกตองของแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลน  
จากผูเชี่ยวชาญ 

 
 

รายการประเมิน 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

หมายเหตุ 

1 2 3 
1. สาระสําคัญความสอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 1 นําไปใช 
2. จุดประสงค      
  -  มีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง +1 +1 +1 1 นําไปใช 
  -  ครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู เจตคติและ 
การปฏิบัติ +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

3. เนื้อหา      
  -  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1 นําไปใช 
  -  ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1 นําไปใช 
  -  เนื้อหาถูกตอง +1 +1 1 1 นําไปใช 
  -  เรียงลําดับความยากงาย +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  มีความชัดเจน +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน      
  -  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +1 นําไปใช 
  -  สอดคลองกับเนื้อหาในแผนการจัดการการเรียนรู +1 +1 +1 +1 นําไปใช 
  -  สามารถปฏิบัติได +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  เหมาะสมกับเวลา +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  นักเรียนมีสวนรวม +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  แบงปนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น +1 0 +1 0.67 นําไปใช 
5. สื่อการเรียนการสอน      
  -  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  มีความทันสมัย เปนปจจุบัน +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  เหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 0 0.67 นําไปใช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน 

 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

หมายเหตุ 

1 2 3 
6. การวัดและการประเมินผล      
  -  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
  -  สามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่ระบุไวได +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
 
ตารางที่  12  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบประเมินความสอดคลองและ ความ

ถูกตองของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคม
ออนไลน จากผูเชี่ยวชาญ 

 
 

รายการประเมิน 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

 

หมายเหตุ 

1 2 3 
1. ทานคิดวาในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน ในแต
ละข้ันควรมีวิธีการออกแบบอยางไร โดยมี
องคประกอบสําคัญดังนี้ 
1.1 บงชี้ความรู +1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

นําไปใช 
1.2 พัฒนาความรู +1 +1 +1 1 นําไปใช 
1.3 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู +1 +1 +1 1 นําไปใช 
1.4 การนําความรูไปใช +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
1.5 สรางกลุมความรวมมือ 0 +1 +1 0.67 นําไปใช 
2. ทานคิดวาการนําเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอร
กราฟฟก เพ่ือเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาการออกแบบ ควรมี
ลักษณะอยางไร +1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

0.67 

 
 

นําไปใช 
3. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบน
เครือขายสังคมออนไลน ควรมีวิธีการอยางไร +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

4. ทานคิดวาการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูบน +1     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน 

 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

 

หมายเหตุ 

1 2 3 
เครือขายสังคมออนไลน ควรมีวิธีการอยางไร +1 +1 1 นําไปใช 

5. ทานคิดวาวิธีการที่ทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู 
และการสรางกลุมความรวมมือ ทําไดโดยวิธีใดบาง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

นําไปใช 
6. ทานคิดวากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบน
เครือขายสังคมออนไลน สามารถสรางความรูและ
พัฒนาทักษะในการสรางชิ้นงานไดดวยตนเองจากการ
ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยวิธีการใดบาง +1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

นําไปใช 
7. ทานคิดวาเนื้อหาคอมพิวเตอรกราฟฟกท่ีเหมาะสม
สําหรับนักเรียนสายศิลปกรรม ควรมีลักษณะอยางไร
บาง +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

8. ทานคิดวาเนื้อหากิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
บนเครือขายสังคมออนไลนที่จะสงเสริมการเรียนรูควร
มีลักษณะใดบาง +1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

นําไปใช 
9. ทานคิดวาเครือขายสังคมออนไลน ในลักษณะใดจะ
สงเสริมการเรียนคอมพิวเตอรกราฟก +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

10. ทานคิดวาการลําดับเน้ือหาการออกแบบ
สัญลักษณ  (โลโก) ควรมีลักษณะอยางไร +1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

 
นําไปใช 

11. ทานคิดวาการลําดับเน้ือหาการออกแบบ 
สื่อโปสเตอรควรมีลักษณะอยางไร +1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

 
นําไปใช 
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ตารางที ่13  ผลการวิเคราะหประเมินคุณภาพระบบริหารการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานบนเครือขายสังคม

ออนไลนของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนออนไลน  
 

รายการ 
ผลการ
วิเคราะห 
คะแนน 

 
ระดับคุณภาพ 

μ σ 
1. ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีนํามาใชในการเรียนออนไลน 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
2. การลําดับกิจกรรมแตละสัปดาหมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
3. การถาม ตอบปญหา สะดวกตอการใช 4.00 0.00 มีคุณภาพระดับดี 
4. หองสนทนาสะดวกตอการใช 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
5. กระดานขาวสะดวกตอการใช 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
6. การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 4.67 1.00 มีคุณภาพระดับดีมาก 
7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เก่ียวของ 3.67 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
8. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
9. การนําความรูไปใช 4.00 0.00 มีคุณภาพระดับดี 
10. สรางกลุมความรวมมือ 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
รวมเฉลี่ย 4.23 0.50 มีคุณภาพระดับดี 

ตารางที่  14  ผลการวิเคราะหประเมินคุณภาพระบบริหารการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานบนเครือขายสังคม
ออนไลนของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  

 
รายการ 

ผลการ
วิเคราะห 
คะแนน 

 
ระดับคุณภาพ 

μ σ 
1. เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค 4.67 0.58 มีคุณภาพระดับดีมาก 
2. การแยกยอยเน้ือหาเหมาะสมกับจุดประสงค 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
3. การจัดลําดับขั้นนําเสนอเนื้อหา 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
4. ภาษาท่ีใชมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.67 0.58 มีคุณภาพระดับดีมาก 
5. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.67 0.58 มีคุณภาพระดับดีมาก 
6. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 4.33 0.58 มีคุณภาพระดับดี 
7. เนื้อหาอานแลวเขาใจงาย 4.33 0.00 มีคุณภาพระดับดี 
8. ความถูกตองของเนื้อหา 5.00 0.51 มีคุณภาพระดับดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.51 มีคุณภาพระดับดีมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบประเมินความสอดคลองและ ความถูกตอง
ของแบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 
รายการประเมิน 

 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

 

หมายเหตุ 

1 2 3 
1. การแสดง/รับฟงความคิดเห็นรวมกัน +1 +1 +1 1 นําไปใช 
2. การนําเทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือแบงปน +1 +1 +1 1 นําไปใช 
3. ความถูกตองของเน้ือหาท่ีนํามาแลกเปลี่ยน 0 +1 +1 0.67 นําไปใช 
4. การแบงปนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น +1 +1 +1 1 นําไปใช 
5. ความสามารถในการออกแบบ +1 0 +1 0.67 นําไปใช 
6. การนําความรูไปใช +1 +1 +1 1 นําไปใช 
7. การใหความชวยเหลือใหคําแนะนํา +1 +1 +1 1 นําไปใช 
8. ความเหมาะสมของความรวมมือ +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
 
ตารางที่  16  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบประเมินความสอดคลองและ ความ

ถูกตองของแบบประเมินการสรางชิ้นงาน จากผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

 

หมายเหตุ 

1 2 3 
1. ความสอดคลองของช้ินงานกับวัตถุประสงคการ
เรียนรูแบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้  

    

1.1 งานออกแบบมีความสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 นําไปใช 
1.2 ใชภาษาถูกตองเหมาะสม +1 +1 +1 1 นําไปใช 
2. ดานการออกแบบผลงานกราฟก  
แบงเปน 3 ประเด็น ดังนี้  

    

2.1 ดึงดูดใจผูที่พบเห็นเกิดความสนใจ +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
2.2 ถายทอดขอมูลที่ตองการส่ือสารอยางชัดเจนและ
เหมาะสมกับผูรับ +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

2.3 สรางความประทับใจและทําใหขอมูลที่สื่อสารเปน +1     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



140 
 

 
รายการประเมิน 

 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

 

หมายเหตุ 

1 2 3 
ที่จดจํา +1 +1 1 นําไปใช 
3. ดานความคิดสรางสรรค แบงเปน 2 ประเด็น 
ดังนี้  

    

3.1 ผลงานแสดงถึงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค  
มีการตกแตงสวยงาม +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

3.2 มีแนวคิดที่แปลกใหมสะดุดตานาสนใจ +1 +1 +1 1 นําไปใช 
3.3 มีความเปนเอกลักษณเฉพาะไมซ้ําใคร +1 0 +1 0.67 นําไปใช 
4. ดานหลักการออกแบบสัญลักษณ (Logo)  
แบงเปน 4 ประเด็น ดังนี้  

    

4.1 มีแนวความคิดที่ดี +1 +1 0 0.67 นําไปใช 
4.2 สื่อความหมายไดอยางชัดเจน +1 +1 +1 1 นําไปใช 
4.3 เหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 1 นําไปใช 
5. ดานองคประกอบของอัตลักษณ  
แบงเปน 4 ประเด็น ดังนี้  

    

5.1 ชื่อ +1 +1 +1 1 นําไปใช 
5.2 ตัวอักษร +1 +1 +1 1 นําไปใช 
5.3 สี +1 +1 +1 1 นําไปใช 
5.4 ขอความประกอบ 0 +1 +1 0.67 นําไปใช 
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ตารางที่  17  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบประเมินความสอดคลองและ ความ

ถูกตองของ ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 
 

รายการประเมิน 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 

 

= ∑
 

 

หมายเหตุ 

1 2 3 
1. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาบนwebsite มีความ
เหมาสม +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

2. เนื้อหาที่นําเสนอมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
การเรียนรู +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

3. สื่อสังคมออนไลนที่ใชมีความแปลกใหมทันสมัย +1 0 +1 0.67 นําไปใช 
4. สื่อสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรูมี
เครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกันเหมาะสม 0 

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

 
นําไปใช 

5. สื่อสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรู
สะดวกและงายตอการใชงาน +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
นําไปใช 

6. สื่อสังคมออนไลนที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนรู
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกที่ ทุกเวลา +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

นําไปใช 

7. งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมและทาทาย
ความสามารถของนักเรียน +1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

นําไปใช 

8. การจัดการเรียนรูสามารถทําใหเกิดการเรียนรู
รวมกันได +1 

0 +1 0.67 นําไปใช 

9. การจัดการเรียนรูสามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันได 0 

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

 
นําไปใช 

10. ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนมาก
ขึ้น 0 

+1 +1 0.67 นําไปใช 

11. ไดสรางความรูจากขอมูล,สารสนเทศ,
สภาพแวดลอมดิจิทัล,ผูเชี่ยวชาญ 0 

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

 
นําไปใช 

12.ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม +1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
นําไปใช 
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แบบแบบสัมภาษณบทเรียนสังคมออนไลน  
เรื่อง ผลกการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่4/11  

โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 
วิชา ศ31255 คอมพิวเตอรกราฟก1    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบบทเรียนสังคมออนนไลน 

----------------------------------------------------- 
ชื่อเรื่อง   
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4/11 โรงเรียน 
สารสาสนวิเทศบางบอน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 
ผูวิจัย 
 นายบุญแตง  ผุสดี นักศึกษาปริญญาโท 
 ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

อาจารยท่ีปรึกษา 
 รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม 

วัตถุประสงค 
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
2. เพ่ือศึกษาผลการสรางชิ้นงานท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปกรรม 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนกาเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลน (Social network) หมายถึงการเรียนรูใน

สถานการณจริง ที่ผูสอนตองเลือกจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณกิจกรรมและการทํางาน อันนําไปสู
การพัฒนาโดยใชสังคมออนไลนเปนเคร่ืองมือและชองทางการสื่อสารกันผานเว็บไซต หรือโปรแกรมประยุกต
บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมตอกับกับอินเทอรเน็ต ซึ่งนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธออนไลนกันแบบ
สองทาง(Two-way communication)  หรือเปนเครื่องมือที่อยางนอยตองอยู 2 ใน 3 ของเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
1)ใหนักเรียนติดตอสื่อสารกัน ทํางานรวมกัน และสรางชุมชนออนไลน 2 )สามารถจัดสง แลกเปลี่ยน สราง 
เรียบเรียงใหม เผยแพรและแบงปนขอมูลและสารสนเทศ 3) ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน และไดรับ
ประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ ความรู หรือการปฏิบัติของกันและกัน 
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2. การเรียการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การเรียนการสอนที่จัดขึ้นใน
บริบทหองเรียน (face to face) และแบบออนไลน (Online) โดยผูวิจัยใชสังคมออนไลน มาใชในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนผานเครื่องมือการติดตอสื่อสารชวยสนับผูเรียนในการเรียนรู ไดแก การ
บรรยาย อภิปราย และดําเนินกิจกรรม การเรียนในหองเรียน และชี้แจงรายละเอียดการเรียน (Course 

Syllabus) กําหนดตารางกิจกรรมการเรียน นําเสนอผลงานการออกแบบภาพกราฟก การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
อภิปรายกลุมยอยบนกระดานสนทนาแบบประสานเวลา (Chat) และแบบไมประสานเวลา (Discussion 

Board)โดยใชแบบสังเกตุพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียน ในการรวมกันแสดงความคิดเห็น โดย
ใชวิธีการพูดคุยสนทนา การอภิปรายโตแยง การต้ังคําถาม การสรุปแนวคิดใหมๆบนส่ือสังคมออนไลน ซึ่งเปน
เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู หมายถึง การที่บุคคลรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยใชวิธีการพูดคุยสนทนา 
การอภิปรายโตแยง การตั้งคําถาม การสรุปแนวคิดใหมๆ และการตัดสินใจเลือกแนวทาง เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของการเรียนรวมกัน 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขาย หมายถึง การนําทรัพยากรและบริการในระบบอินเทอรเน็ต 
ไดแก กระดานดําอิเล็กทรอนิกส (Web board) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสนทนาดวยขอความ
หรือเสียง (Chat) การสืบคนขอมูล (Search) และเว็บบล็อก (Weblog) มาใชประโยชนในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู  โดยเชื่ อมโยงใหสามารถติดตอสื่ อสารและแบ งปนทรัพยากรเ พ่ือการ เรี ยนรู ร วมกันได  
  5. คอมพิวเตอรกราฟก หมายถึง การสรางสรรคชิ้นงานที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ และส่ือดิจิตอลเพ่ือให
สามารถสื่อความหมายไดตรงตามท่ีผูสื่อสารตองการ และนาสนใจย่ิงขึ้น โดยใชคอมพิวเตอรในการสรางสรรค 
และออกแบบ 

6. การสรางชิ้นงาน หมายถึง ผูเรียนไดสรางความคิดและนําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงาน
โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยี ในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
บนเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 
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ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
 ชื่อ – นามสกุล (ผูเชี่ยวชาญ).........................................................................................................  
 ตําแหนง............................................................ วุฒิการศึกษา............................................. ......... 
 สถานที่ทํางาน................................................................................................................. ............. 
 

   

     

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 

 

 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน 
หัวขอวิจัย 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 สายศิลปกรรม 

จุดประสงคของการวิจัย 

1. พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4/11 สายศิลปกรรม 

2. ผลการสรางชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 สายศิลปกรรม 

3.ความพึงพอใจของนักเรียนในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลน
วิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 สายศิลปกรรม 

ผูวิจัย นายบุญแตง  ผุสดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 
2. วุฒิการศึกษา ( ) ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาโท  ( ) ปริญญาเอก 

3. สาขาวิชาที่จบการศึกษา ……………………………………………………………………………. 

4. ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู / หรือเปนผูที่มีความรูความสามารถเกี่ยวดานคอมพิวเตอร
กราฟกเพ่ือการศึกษา ……. ป 
5. หนวยงานที่สังกัด …………………………………………………………………………………….. 

 

 

                   ลงช่ือ................................................................ 
                        (.................................................................) 

         ผูเชี่ยวชาญ 
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สวนที่ 2 ดานเนื้อหา 
1. ทานคิดวาในการออกแบบการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน ในแตละขั้นควร
มีวิธีการออกแบบอยางไร โดยมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 
1.1 บงชี้ความรู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................................................... .............. 
1.2 พัฒนาความรู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................................................... 
1.3 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................................................... 
1.4 การนําความรูไปใช 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….......................................................................................................................................................... 
1.5 สรางกลุมความรวมมือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….......................................................................................................................................................... 
2. ทานคิดวาการนําเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรกราฟฟก เพ่ือเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาการออกแบบ ควรมีลักษณะ
อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................................. .................. 
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3. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน ควรมีวิธีการอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………...................................................................................................................................................... .......... 
4. ทานคิดวาการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูบนเครือขายสังคมออนไลน ควรมีวิธีการอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................................................... 
5. ทานคิดวาวิธีการที่ทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู และการสรางกลุมความรวมมือ ทําไดโดยวิธีใดบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….............................................................................................................................................................. 
6. ทานคิดวากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน สามารถสรางความรูและพัฒนาทักษะ
ในการสรางชิ้นงานไดดวยตนเองจากการไดลงมือปฏิบัติจริงโดยวิธีการใดบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................................................... 
 

อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
หัวขอวิจัย 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาการสรางชิ้นงานวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 สายศิลปกรรม 

จุดประสงคของการวิจัย 

1. พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4/11 สายศิลปกรรม 

2. ผลการสรางชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 สายศิลปกรรม 

3.ความพึงพอใจของนักเรียนในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลน
วิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 สายศิลปกรรม 

ผูวิจัย นายบุญแตง  ผุสดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 
2. วุฒิการศึกษา ( ) ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาโท  ( ) ปริญญาเอก 

3. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ……………………………………………………………………………. 

4. ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู / หรือเปนผูที่มีความรูความสามารถเกี่ยวดานคอมพิวเตอร
กราฟกเพ่ือการศึกษา ……. ป 
5. หนวยงานที่สังกัด …………………………………………………………………………………….. 
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สวนที่2 ดานเนื้อหา 
1. ทานคิดวาเนื้อหาคอมพิวเตอรกราฟฟกท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนสายศิลปกรรม ควรมีลักษณะอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
2. ทานคิดวาเนื้อหากิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนที่จะสงเสริมการเรียนรูควรมี
ลักษณะใดบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………................................... 
3. ทานคิดวาเครือขายสังคมออนไลน ในลักษณะใดจะสงเสริมการเรียนคอมพิวเตอรกราฟก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
4. ทานคิดวาการลําดับเนื้อหาการออกแบบสัญลักษณ (โลโก) ควรมีลักษณะอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………................................... 
4. ทานคิดวาการลําดับเนื้อหาการออกแบบสื่อโปสเตอรควรมีลักษณะอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู 1 
รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 

สาระสําคัญ 
 การออกแบบสัญลักษณ(โลโก) คือ ตราสัญลักษณซึ่งสื่อความหมายเฉพาะ โดยคุณสมบัติของ
สัญลักษณท่ีดีควรจะมีลักษณะโดยรวมดังตอไปนี้ เรียบงาย, มีเอกลักษณ, จดจําไดงาย, มีความแตกตาง, บอก
สาระสําคัญ, สื่อสารเชื่อมโยงถึงสินคานั้น, เปนสัญลักษณท่ีสวยงาม, เปนอมตะหรือใชไดยาวนาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความสามารถในการออกแบบ ซึ่งประกอบไปดวยมีแนวความคิดท่ีดี สื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจน 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติสรางภาพรางงานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ดวยดินสอ 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการออกแบบสัญลักษณ(โลโก) 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติสรางภาพรางงานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ดวยดินสอ 

สาระการเรียนรู 
 1. ชนิดของงานออกแบบสัญลักษณ 

2. คุณสมบัติของสัญลักษณที่ดี 
3. หลักการออกแบบสัญลักษณ 
4. องคประกอบของอัตลักษณ เชน ชื่อ เครื่องหมาย ตัวอักษร สี ขอความประกอบ 

การจัดการเรียนรู คาบท่ี 1 
กิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นนํา 
ผูสอนชี้แจงเงื่อนไขการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพัฒนาการ
สรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
2. ขั้นสอน 

กระบวนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมในชั้นเรียน 1 ชั่วโมง ออนไลน   1  ชั่วโมง  
การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

จัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
1 คาบ 
 

การ
บรรยาย 

 

 

- ครูบรรยายเรื่องการ
ออกแบบสัญลักษณ  
(โลโก) 
 

- ผูเรียนฟงและมีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม 
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การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

การ
ปฏิบัติ 
ดวย
ตนเอง 

- ครูมอบหมายใหผูเรียน
รางงานออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก) ดวยดินสอ โดย
กําหนดโจทยใหออกแบบ
เกี่ยวกับสัญลักษณ        
(โลโก)สายศิลปะกรรม 

- ผูเรียนสรางงานออกแบบ
สัญลักษณ (โลโก) ดวยดินสอ 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 
 

จัดกิจกรรม
ออนไลน 
1 คาบ 

ศึกษา  
อาน
เอกสาร
ที่วาง
บน 
LMS 

ครูมอบหมายใหผูเรียน 
ศึกษา เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน และ
คนควาในแหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและแชรให
เพ่ือนอานในสังคม
ออนไลน (facebook)  
เพ่ือนํามาทบทวน และ
เปนแนวคิดในการ
ออกแบบ เพ่ือนําไปแกไข
ในการรางงานออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 

ผูเรียนแชรขอมูลในการออกแบบ
สัญลักษณแหลงขอมูลในเว็บไซต
ตางๆและแชรใหเพ่ือนอานใน
สังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงานรางงานออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)ดวยดินสอ   ลง
ในเว็บไซต และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) 

 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 
1. หองเรียนและผูสอน  

 2. ดาวนโหลดจากสังคมออนไลน  
 3. สืบคนจาก internet 

    

การวัดและประเมินผล 
 สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

การเขาอภิปรายกลุม  
การวิจารณผลงานบน  

ผูเรียน เขากลุมอภิปราย ตรวจสอบ การเขากลุม
อภิปราย กิจกรรมบน 

เขากลุมและอภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

   ส
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สังคมออนไลน LMS 

การรางงานออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก)ดวย
ดินสอ 

ผูเรียนอัพโหลด ตรวจสอบการสงผลงาน 

LMS 

อัพโหลดผลงาน 1 ชิ้น 

 

แผนการจัดการเรียนรู 2 
รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 

สาระสําคัญ 
สรางงานดวยคอมพิวเตอร ซึ่งไดใชโปรแกรมออกแบบกราฟก คือ เปนโปรแกรมสําหรับสรางภาพลายเสนที่มี
ความคมชัดสูง งานภาพประกอบ และงานกราฟกแบบ 2 มิติ ตางๆ เชนการสรางโลโกสินคา จนไปถึงการ
จัดเลยเอาตงานสิ่งพิมพ และมีเครื่องมือที่ชวยเหลือในส่ือตางๆรวมถึงงานเว็บไซต 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 

 2. ยอมรับความคิดเห็นและขอมูลตางๆในการวิจารณผลงาน 
 3. สามารถสรางงานออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ผูเรียนออกแบบสัญลักษณ(โลโก)ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 

2. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบสัญลักษณ (โลโก) ในสังคมคมออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงงานดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 

สาระการเรียนรู 
1. การใชเครื่องมือตางๆในการออกแบบกราฟกประกอบดวย เครื่องมือสรางงาน, เครื่องมือลงสี, 

เครือ่งสรางลูกเลนตางๆ ในโปรแกรมออกแบบกราฟก 
2. สรางงงานดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 

การจัดการเรียนรู คาบท่ี 2 
กระบวนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมในชั้นเรียน 1 ชั่วโมง ออนไลน   1  ชั่วโมง  
กิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นนํา 

ผูสอนชี้แจงเงื่อนไขการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือ
พัฒนาการสรางชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
2. ขั้นสอน 

กระบวนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมในชั้นเรียน 1 ชั่วโมง ออนไลน   1  ชั่วโมง  
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การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

2.สรางงาน
ออกแบบ 

 

จัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
1 คาบ 
 

การ
บรรยาย 

 

 

 

การ
ปฏิบัติ 
ดวย
ตนเอง 

- ครูบรรยายเรื่องการสราง
งานดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

- ครูมอบหมายใหผูเรียน
นํางานที่ออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก)ดวยดินสอที่เคย
ออกแบบไวมาสรางดวย
โปรแกรมออกแบบกราฟก 

 

- ผูเรียนฟงและมีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม 

 

 

 

- ผูเรียนสรางงานออกแบบ
สัญลักษณ (โลโก) มาสรางดวย
โปรแกรมออกแบบกราฟก 

3. พัฒนา
ออกแบบ 
 

จัดกิจกรรม
ออนไลน 
1 คาบ 

ศึกษา  
อาน
เอกสาร
ที่วาง
บน 
LMS 

ครูมอบหมายใหผูเรียน 
ศึกษา เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน และ
คนควาในแหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและแชรให
เพ่ือนอานในสังคม
ออนไลน (facebook)  
ครูมอบหมายใหผูเรียนสง
งานออกแบบสัญลักษณ  
(โลโก)ดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟกลงใน
เว็บไซต และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับครูศิลปะ 
และเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

ผูเรียนแชรขอมูลแหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและแชรใหเพ่ือน
อานในสังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงานออกแบบสัญลักษณ 
(โลโก)ดวยโปรแกรมออกแบบ
กราฟก ลงในเว็บไซต และ
แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในการออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) กับ ครูศิลปะ 
และเพ่ือนรวมชั้นเรียน เพื่อนํา
กลับมาแกไขในการสรางงาน
ออกแบบดวยโปรแกรม 

 

 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.หองเรียนและผูสอน  
 2. ดาวนโหลดจากสังคมออนไลน 
 3. สืบคนจาก internet    

การวัดและประเมินผล 

 สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

การเขาอภิปรายกลุม  
การวิจารณผลงานบน  
สังคมออนไลน 

ผูเรียน เขากลุมอภิปราย ตรวจสอบ การเขากลุม
อภิปราย กิจกรรมบน 
LMS 

เขากลุมและอภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

การออกแบบสัญลักษณ 
(โลโก)ดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

ผูเรียนอัพโหลด ตรวจสอบการสงผลงาน 

LMS 

อัพโหลดผลงาน 1 ชิ้น 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู 3 

รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 
สาระสําคัญ 
 หลังจากไดกําหนดปญหาการทํางานเรียบรอยแลว ผูเรียนจําเปนจะตองปรับปรุงรายการตางๆ ให
สอดคลองกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตางๆของครูผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียน โดยคุณสมบัติ
ของสัญลักษณที่ดีควรจะมีลักษณะโดยรวมดังตอไปนี้ เรียบงาย, มีเอกลักษณ, จดจําไดงาย,         มีความ
แตกตาง, บอกสาระสําคัญ, สื่อสารเชื่อมโยงถึงสินคานั้น, เปนสัญลักษณที่สวยงาม, เปนอมตะหรือใชได
ยาวนาน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความสามารถในการออกแบบ ซึ่งประกอบไปดวยมีแนวความคิดท่ีดี สื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจน 

2. มีความสามารถในการสรางช้ินงานออกแบบสัญลักษณ (โลโก) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. สามารถปรับปรุงรายการตางๆใหสอดคลองกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตางๆของ
ครูผูสอนและเพ่ือนรวมช้ันเรียน ในการสรางงานออกแบบโลโกดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. สามารถสรางชิ้นงานออกแบบสัญลักษณ (โลโก) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 

 

สาระการเรียนรู 
1. สามารถพัฒนาการสรางงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธโปสเตอรดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม 

2. สามารถรวมกันแสดงความคิดเห็นโดยใชวิธีการพูดคุยสนทนา 
การจัดการเรียนรู คาบท่ี 3 
กิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นนํา 

ผูสอนทบทวนเรื่องการออกแบบสัญลักษณ(โลโก) เมื่อคาบท่ีแลว  
2. ขั้นสอน 

การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

4. การ
นําไปใช 
 

จัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
1 คาบ 
 

การ
บรรยาย 

 

 

 

การ
ปฏิบัติ 
ดวย
ตนเอง 

- ครูบรรยายเรื่องการสราง
งานดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

- ครูมอบหมายใหผูเรียน
นํางานที่ออกแบบ
สัญลักษณ 
(โลโก) ออกแบบไวมา
แกไขตามคําแนะนําครูผู
ศิลปะและเพ่ือนรวมชั้น
เรียนดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

 

- ผูเรียนฟงและมีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม 

 

 

 

- ผูเรียนแกไขงานออกแบบ
สัญลักษณ (โลโก) ดวย 

โปรแกรมออกแบบกราฟก 

5. การ
ประเมินผล 
 

จัดกิจกรรม
ออนไลน 
1 คาบ 

ศึกษา  
อาน
เอกสาร
ที่วาง
บน 

ครูมอบหมายใหผูเรียน
นําเสนอผลงานออกแบบ
สัญลักษณ (โลโก) ดวย
โปรแกรมออกแบบกราฟก
ลงในเว็บไซต  

ผูเรียนนําเสนอผลงานออกแบบ
สัญลักษณ (โลโก)ดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟก         ลงใน
เว็บไซต  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

LMS 
 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 
1.หองเรียนและผูสอน  
2. สื่อการสอนwebsiteของผูสอน และสื่อสังคมออนไลน 
 

การวัดและประเมินผล 
 สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

การเขาอภิปรายกลุม  
การวิจารณผลงานบน  
สังคมออนไลน 

ผูเรียน เขากลุมอภิปราย ตรวจสอบ การเขากลุม
อภิปราย กิจกรรมบน 
LMS 

เขากลุมและอภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

การออกแบบสัญลักษณ 
(โลโก)ดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

ผูเรียนอัพโหลด ตรวจสอบการสงผลงาน 

LMS 

อัพโหลดผลงาน 1 ชิ้น 

การออกแบบสัญลักษณ 
(โลโก)ดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

ผูเรียนปฏิบัติสรางผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานเกณฑ พอใช        
ขึ้นไป 

 

แผนการจัดการเรียนรู 4 
รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 

สาระสําคัญ 
 สื่อโปสเตอรสิ่งพิมพ(โปสเตอร) ใชปดประกาศเพ่ือการแจงขาว ประกาศขาวประชาสัมพันธขอมูลของ
ทานออกสูสาธารณะ เพราะฉะนั้นโปสเตอรจึงเปนงานพิมพดานเดียว โดยขนาดของโปสเตอรนั้นจึงไมควรมี
ขนาดเล็กเกินไป และควรมีเนื้อหาท่ีกระชับ ชัดเจน รัดกุม 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความสามารถในการออกแบบ ซึ่งประกอบไปดวยมีแนวความคิดท่ีดี สื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจน 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติสรางภาพรางงานออกแบบสื่อโปสเตอรดวยดินสอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จุดประสงคการเรียนรู 
1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการออกแบบสื่อโปสเตอร 
2. ผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติสรางภาพรางงานออกแบบสื่อโปสเตอรดวยดินสอ 

สาระการเรียนรู 
1. สวนประกอบของโปสเตอร เชน พาดหัว, ภาพ, เนื้อหา, ภาพสินคา ฯลฯ 
2. การวางแผนการออกแบบโปสเตอร เชน การกําหนดขนาดและรูปแบบโปสเตอร, รูปแบบของภาพ, 

และรูปแบบของตัวอักษร 
3. การสรางภาพรางงานออกแบบสื่อโปสเตอรดวยดินสอน 

การจัดการเรียนรู คาบท่ี 4 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นนํา 
ผูสอนอธิบายเรื่องการออกแบบโปสเตอร  

2. ขั้นสอน 

 
การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 

จัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
1 คาบ 
 

การ
บรรยาย 

 

การ
ปฏิบัติ 
ดวย
ตนเอง 

- ครูบรรยายเรื่องการ
ออกแบบสื่อโปสเตอร  
 

- ครูมอบหมายใหผูเรียน
รางงานออกแบบส่ือ
โปสเตอร ดวยดินสอ โดย
กําหนดโจทยใหออกแบบ
เกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

- ผูเรียนฟงและมีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม 

 

- ผูเรียนสรางงานออกแบบส่ือ
โปสเตอรดวยดินสอ 

1.วิเคราะห 
2.สรางงาน
ออกแบบ 
 

จัดกิจกรรม
ออนไลน 
1 คาบ 

ศึกษา  
อาน
เอกสาร
ที่วาง
บน 
LMS 

ครูมอบหมายใหผูเรียน 
ศึกษา เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน และ
คนควาในแหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและแชรให
เพ่ือนอานในสังคม

ผูเรียนแชรขอมูลในการออกแบบ
สื่อโปสเตอรแหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและแชรใหเพ่ือน
อานในสังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงานรางงานออกแบบ
สื่อโปสเตอรดวยดินสอ ลงใน

   ส
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สมุดกลาง
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การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

ออนไลน (facebook) เพ่ือ
นํามาทบทวน และเปน
แนวคิดในการออกแบบ 

เพ่ือนําไปแกไขในการราง
งานออกแบบสื่อโปสเตอร 

เว็บไซต และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการออกแบบสื่อ
โปสเตอร 

 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 
1.หองเรียนและผูสอน  

 2. ดาวนโหลดจากสังคมออนไลน 
 3. สืบคนจาก internet    

 

การวัดและประเมินผล 

 สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

การเขาอภิปรายกลุม  
การวิจารณผลงานบน  
e learning 

ผูเรียน เขากลุมอภิปราย ตรวจสอบ การเขากลุม
อภิปราย กิจกรรมบน 
LMS 

เขากลุมและอภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

การรางงานออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวยดินสอ 

ผูเรียนอัพโหลด ตรวจสอบการสงผลงาน 

LMS 

อัพโหลดผลงาน 1 ชิ้น 

 

แผนการจัดการเรียนรู 5 
รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 

สาระสําคัญ 
สรางงานดวยคอมพิวเตอร ซึ่งไดใชโปรแกรมออกแบบกราฟก คือ เปนโปรแกรมสําหรับสรางภาพลายเสนที่มี
ความคมชัดสูง งานภาพประกอบ และงานกราฟกแบบ 2 มิติ ตางๆ เชนการสรางโลโกสินคา จนไปถึงการ
จัดเลยเอาตงานสิ่งพิมพ และมีเครื่องมือที่ชวยเหลือในส่ือตางๆรวมถึงงานเว็บไซต 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 

 2. ยอมรับความคิดเห็นและขอมูลตางๆในการวิจารณผลงาน 
 3. สามารถสรางงานออกแบบสื่อโปสเตอรดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 

   ส
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จุดประสงคการเรียนรู 
1. ผูเรียนออกแบบสื่อโปสเตอรดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 
2. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบสื่อโปสเตอร ในสังคมคมออนไลน 
3. ผูเรียนสรางงานดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก 

 

สาระการเรียนรู 
1. การใชเครื่องมือตางๆในการออกแบบกราฟกประกอบดวย เครื่องมือสรางงาน, เครื่องมือลงสี, 

เครื่องสรางลูกเลนตางๆ ในโปรแกรมออกแบบกราฟก 
2. สรางงานดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมออกแบบกราฟก  

การจัดการเรียนรู คาบท่ี 5 
กิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นนํา 

ผูสอนทบทวนเรื่องการสรางสื่อโปสเตอรเมื่อคาบท่ีแลว  
 

2. ขั้นสอน 

การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

2.สรางงาน
ออกแบบ 

 

จัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
1 คาบ 
 

การ
บรรยาย 

 

 

 

การ
ปฏิบัติ 
ดวย
ตนเอง 

- ครูบรรยายเรื่องการสราง
งานดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 
 

- ครูมอบหมายใหผูเรียน
นํางานที่ออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวยดินสอที่เคย
ออกแบบไวมาสรางดวย
โปรแกรมออกแบบกราฟก 

- ผูเรียนฟงและมีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม 

 

 

 

- ผูเรียนสรางงานออกแบบสื่อ
โปสเตอรมาสรางดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

3. พัฒนา
ออกแบบ 
 

จัดกิจกรรม
ออนไลน 
1 คาบ 

ศึกษา  
อาน
เอกสาร
ที่วาง

ครูมอบหมายใหผูเรียน 
ศึกษา เอกสารใน 
หองเรียนออนไลน และ
คนควาในแหลงขอมูลใน

ผูเรียนแชรขอมูลแหลงขอมูลใน
เว็บไซตตางๆและแชรใหเพ่ือน
อานในสังคมออนไลน 
ผูเรียนสงงานออกแบบสื่อ
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การจัดการ
เรียนรู 

ลักษณะ
การจัด
กิจกรรม 

วิธีการ
เรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

บน 
LMS 

เว็บไซตตางๆและแชรให
เพ่ือนอานในสังคม
ออนไลน (facebook)  
ครูมอบหมายใหผูเรียนสง
งานออกแบบสื่อโปสเตอร
ดวยโปรแกรมออกแบบ
กราฟกลงในเว็บไซต และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับครูศิลปะ และเพื่อน
รวมชั้นเรียน 

โปสเตอรดวยโปรแกรมออกแบบ
กราฟก ลงในเว็บไซต และ
แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในการออกแบบ
สัญลักษณ(โลโก) กับ ครูศิลปะ 
และเพ่ือนรวมชั้นเรียน เพื่อนํา
กลับมาแกไขในการสรางงาน
ออกแบบดวยโปรแกรม 

 
ส่ือ/แหลงเรียนรู 

1.หองเรียนและผูสอน  
 2. ดาวนโหลดจากสังคมออนไลน 
 3. สืบคนจาก internet    

 

การวัดและประเมินผล 

 สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

การเขาอภิปรายกลุม  
การวิจารณผลงานบน  
สังคมออนไลน 

ผูเรียน เขากลุมอภิปราย ตรวจสอบ การเขากลุม
อภิปราย กิจกรรมบน 
LMS 

เขากลุมและอภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

การออกแบบสื่อโปสเตอร
ดวยโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 

ผูเรียนอัพโหลด ตรวจสอบการสงผลงาน 

LMS 

อัพโหลดผลงาน 1 ชิ้น 
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แผนการจัดการเรียนรู 6 
รายวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 

สาระสําคัญ 
หลังจากไดกําหนดปญหาการทํางานเรียบรอยแลว ผูเรียนจําเปนจะตองปรับปรุงรายการตางๆ ให

สอดคลองกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตางๆของครูผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียน โดยคุณสมบัติ
ของสื่อโปสเตอรที่ดีควรจะมีลักษณะโดยรวมดังตอไปน้ี เนื้อหาที่กระชับ ชัดเจน รัดกุม และสื่อสารเชื่อมโยงถึง
สินคานั้น 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. มีความสามารถในการออกแบบ ซึ่งประกอบไปดวยมีแนวความคิดท่ีดี สื่อความหมายไดอยาง

ชัดเจน 

2. มีความสามารถในการสรางช้ินงานออกแบบสื่อโปสเตอร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. สามารถปรับปรุงรายการตางๆใหสอดคลองกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตางๆของ
ครูผูสอนและเพ่ือนรวมช้ันเรียน ในการสรางงานออกแบบสื่อโปสเตอร ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

2. สามารถสรางชิ้นงานออกแบบสื่อโปสเตอร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 

สาระการเรียนรู 
1. พัฒนาการสรางงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธโปสเตอรดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม 

2. รวมกันแสดงความคิดเห็นโดยใชวิธีการพูดคุยสนทนา 
การจัดการเรียนรู คาบท่ี 6 
กิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นนํา 
ผูสอนทบทวนเรื่องการออกแบบสื่อโปสเตอร เมื่อคาบท่ีแลว  
2. ขั้นสอน 
การ
จัดการ
เรียนรู 

ลักษณะการ
จัดกิจกรรม 

วิธีการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

4. การ
นําไปใช 
 

จัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
1 คาบ 

การบรรยาย 

การปฏิบัติ 
ดวยตนเอง 

- ครูบรรยายเรื่องการสรางงาน
ดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมออกแบบกราฟก 

- ผูเรียนฟงและมี
สวนรวมในการตอบ
คําถาม 
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การ
จัดการ
เรียนรู 

ลักษณะการ
จัดกิจกรรม 

วิธีการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมผูเรียน 

  

- ครูมอบหมายใหผูเรียนนํางาน
ที่ออกแบบส่ือโปสเตอร 
ออกแบบไวมาแกไขตาม
คําแนะนําครูผูศิลปะและเพ่ือน
รวมชั้นเรียนดวยโปรแกรม
ออกแบบกราฟก 

 

- ผูเรียนแกไขงาน
ออกแบบสื่อ
โปสเตอร ดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก 

5. การ
ประเมิน
ผล 
 

จัดกิจกรรม
ออนไลน 
1 คาบ 

ศึกษา  อาน
เอกสารท่ีวางบน 
LMS 

ครูมอบหมายใหผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบสื่อโปสเตอร
ดวยโปรแกรมออกแบบกราฟก
ลงในเว็บไซต  

ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานออกแบบสื่อ
โปสเตอรดวย
โปรแกรมออกแบบ
กราฟก ลงในเว็บไซต 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 
1.หองเรียนและผูสอน  

 2. สื่อการสอนwebsiteของผูสอน และสื่อสังคมออนไลน 
 

การวัดและประเมินผล 

 สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการผาน 

การเขาอภิปรายกลุม  
การวิจารณผลงานบน  
สังคมออนไลน 
 

ผูเรียน เขากลุมอภิปราย ตรวจสอบ การเขากลุม
อภิปราย กิจกรรมบน 
LMS 

เขากลุมและอภิปราย 1 
ครั้งข้ึนไป 

การออกแบบสื่อโปสเตอร
ดวยโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 

ผูเรียนอัพโหลด ตรวจสอบการสงผลงาน 

LMS 

อัพโหลดผลงาน 1 ชิ้น 

การออกแบบสื่อโปสเตอร
ดวยโปรแกรมออกแบบ
กราฟก 

ผูเรียนปฏิบัติสรางผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานเกณฑ พอใช ขึ้นไป 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลน 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางผลงานนักเรียนในการออกแบบ 
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